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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕA ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 18/2018
Συστημικός Αριθμός: 65265

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλο διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό»
προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ #1.410.000,00€#

(απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 65265

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ν α υ τ ι λ ί α ς  κ α ι
Ν η σ ι ω τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

α) Του Α.Ν.2141 της 11/12 Δεκ.1939 «Περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’ 538), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) Του N. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 81), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) Του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α'
25),
δ) Του Ν.2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139).
ε) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
στ) Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
ζ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
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άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112),
η) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα» 1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
θ) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (ΦΕΚ Α’ 204),
ι) Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ Α’ 226),
ια) Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52),
ιβ) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 102),
ιγ) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της
16 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές (ΦΕΚ Α’ 107),
ιδ) Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν.
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιε)ΤουΝ. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιστ)Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιζ) Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 265) και του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013» (ΦΕΚ Α' 267),
ιη) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιθ) Του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, (…) συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 184) και
ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 52-57 του Μέρους Δ΄ «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και του δεδομένου ότι δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα, κατ΄ άρθρο 52 του νόμου
αυτού, η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κ) Του Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (ΦΕΚ Α’ 239), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
κα) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
κβ) Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
(ΦΕΚ Α' 34),
κγ) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε

1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με
το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).
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Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (ΦΕΚ Α’ 114),
κδ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145),
κε) Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 64) και
κστ)Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 26),
κζ) Τα Π.Δ 87/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄160).
κη)Τους Κανονισμούς 1299/2013, 1301/2013 και 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όπως ισχύουν.

2. Τις Αποφάσεις:
α) Την υπ’ αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (ΦΕΚ Β’ 764),
β) Την υπ’ αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ
Β’ 1209),
γ) Την υπ’ αριθ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673),
δ) Την υπ’ αριθ. 134453/2015 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β’ 2857),
ε)Τηνυπ΄ αριθ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθ. 81986/EΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) Υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
στ) Την υπ’ αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας [παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (…)» (ΦΕΚ Β’ 969/22-
03-2017),
ζ) Την υπ’ αριθ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017),
η) Την υπ’ αριθ. 56902/215/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 1924/02-6-2017),
θ) Την υπ’ αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,
ι)Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/57683/2018/31-07-2018 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο (ΑΔΑ:
7Χ8Π4653ΠΩ-Φ89) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών (i) Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων, (ii) Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών, (iii)
Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής
Υπηρεσιών, έτους 2018-2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

3. Το αριθ. πρωτ.1000.0/11137/2018/28-08-2018 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ.Υπουργού με συνημμένο το υπ΄
αριθ. 37/06-08-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου «Προμήθεια σκαφών
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κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό».
4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 301344/ΥΔ 2620/10.07.2017 (Κωδ.Κ3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την
υποβολή πρότασης στοχευμένης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος
στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-AΕΛΛΑΔΑ –
ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, (ΑΔΑ: ΩΗ1Ω465ΧΙ8-Ν63).

5. Το από 31-07-2017 Τεχνικό Δελτίο Έργου/ Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREGV-AΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»(ΑΔΑΜ:
18REQ002664167),

6. Η από 19-10-2017 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και
διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας» - Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.Σ – 5b- Προώθηση των επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών.

7. Η από 01/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ, Κύριου δικαιούχου της πράξης με τίτλο “ Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές
ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.”

8. Το από 28-09-2018 Τεχνικό Δελτίο Έργου/ Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης προς την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREGV-AΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»,
το οποίο αποτελεί και το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας, (ΑΔΑΜ: 18REQ003810378),

9. Η από04/10/2018 1ηΤροποποιητική Σύμβαση Χρηματοδότησης (αρ.5009862)μεταξύ της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Κύριου δικαιούχου της πράξης με τίτλο “ Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και
διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.”

10. Τηναριθ.πρωτ.: 112787/24.10.2018 (Αριθ.Αποφ.1408, ΑΔΑ: 67ΓΩ465ΧΙ8-ΩΔΦ)Απόφαση του
ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 189/6, του έργου «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΥΝΑΜΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.» με Κωδ. Έργου
2017ΣΕ18960000, η οποία αποτελεί το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ:REQ003906264).

11. Το αριθ. Πρωτ. 2834.5/75236/2018/12-10-2018Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΙΠΕΑ 4ο με το οποίο
διαβιβάστηκε το τελικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια τριών (03) σκαφών για
εξυπηρέτηση αναγκών ΕΚΑΒ»συνοδευόμενο από Έκθεση ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών.

12. Την υπ΄ αριθ. πρωτ.302648/ΥΔ 6751/17-12-2018 Διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για το
σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο
«Προμήθεια τριών (03) σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό» με κωδικό ΟΠΣ 5010920, συνολικού
προϋπολογισμού #1.410.000,00€(απαλλάσσεται ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
InterregV-AΕλλάδα-Κύπρος 2014-2020#.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

1. Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με
σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια τριών (03) Σκαφών
κατάλληλο διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό», προϋπολογισθείσας αξίας ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ #1.410.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός
Αριθμός: 65265.
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Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.2

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο του υπό
προμήθεια Είδους, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα υπό προμήθεια είδους στις
Γενικές Πληροφορίες της παρούσας διακήρυξης.

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2018, ΣΑΕ 189/6 (Κωδικός Έργου: 2017ΣΕ18960000), σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:
112787/24.10.2018(Αριθ.Αποφ.1408,ΑΔΑ:67ΓΩ465ΧΙ8-ΩΔΦ)Απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-
ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων, και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Περίθαλψη
αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.», του Προγράμματος
Συνεργασίας INTERREGV-A«Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ)
5010920.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΤΠΑ) και
15% από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ.

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από
προθεσμία τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

5. Τ Ο Π Ο Σ - Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 27-12-2018

02-01-2019

και ώρα 09:00

01-03-2019

και ώρα 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:07/03/2019 ώρα 11:00.

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο
τρόπο πέραν του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα
εξετάζονται.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

2 Βλ. άρθρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»(ΦΕΚ Β’ 1924/02-6-2017).

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας
Διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α..

8. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής
συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων
(σε μορφή word ή .pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας – εντύπου που θα αποστέλλει, θα
αναγράφει στο αίτημα του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις
εταιρείες εκτός Αθηνών η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο
χειρισμό. Τονίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα.
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι
(06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρακαλούμε όπως
σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 21/02/2019. Επισημαίνεται ότι
τυχόν καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται να επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση
στη διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή
τήρηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

9. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω Παραρτήματα Α’ έως Δ’:
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10.Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Πειραιάς, 4οςόροφος, τηλ. 213137-4648/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών (11-02-2019) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες
πληροφορίες, σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα
άρθρα 60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει
απαραιτήτως να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία
υποβάλλονται είτε εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον
προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται. Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147).

11.Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, στο σύνολό του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106.

12.Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ε.Ε., θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς
και στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και θα αναρτηθεί στον
διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ
(www.yen.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Υπουργός

Φώτης Κουβέλης

Επισυνάπτεται:
Η αριθ. 18/2018 διακήρυξη με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - Δ΄.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω του Γραμματέα αυτής)

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Διακήρυξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
2. Υπ.ΟΙΚ.ΑΝ./Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑINTERREGV-A

Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 (μέσω Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ)
3. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ
4. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΟΘΕ
5. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Β’
6. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ

ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Απόφαση Διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Α’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’
6. Γρ. κ. ΓΔΟΥ
7. ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 1Ο- 4Ο
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 18/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

για την «Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό,
προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ #1.410.000,00€#

(απαλλάσσεται ΦΠΑ)»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια Τριών (03) Σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με

υγειονομικό εξοπλισμό (εφεξής «Προμήθεια»)
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών / Τμήμα 2ο - Υλοποίησης Προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών

Υπό προμήθεια είδος: Τρία (03) σκάφη κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό
εξοπλισμό

Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό
προμήθεια είδη :
(Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Κύριος του Έργου)

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής / Κλάδος Ασφάλειας
και Αστυνόμευσης / Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
(ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ)

Είδος Διαδικασίας: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς Συμμετοχής
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Προϋπολογισμός: Η προϋπολογισθείσα αξία του είδους ανέρχεται στο ποσό του

ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ
#1.410.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)
(Τιμή μονάδας: #470.000,00€#)

Κωδικος CPV: 34521000-5 (Ειδικά Σκάφη)
Τόπος Παράδοσης: Κεντρικός Λιμένας Πειραιά

[κωδικός NUTS: EL30 (Αττική)]
Χρόνος παράδοσης: Δέκα (10) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής

της σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο
Παράρτημα Α’ της παρούσας

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 189/6, Κωδ. Έργου: 2017ΣΕ18960000, Τίτλος Έργου:
«Περίθαλψη Αδύναμων Προσφύγων και Διακομιδές Ασθενών
Μέσω Θάλασσας - Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.» Κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ)
5010920, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG
V-A, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)σε ποσοστό
85% και 15% από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ.

ΦΠΑ: Απαλλάσσεται ΦΠΑ [Βάσει του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.]

Ημερομηνία Διακήρυξης: 21-12-2018
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.:

21-12-2018

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

27-12-2018

Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων παροχής
διευκρινίσεων / πρόσθετων πληροφοριών επί
των όρων της διακήρυξης:

11-02-2019



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.18/2018 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο

11

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών:

02-01-2019 και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών:

01-03-2019 και ώρα 15:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 65265
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών:

07-03-2019 και ώρα 11:00
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών

Ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά)
Πόλη Πειραιάς
Ταχυδρομικός Κωδικός 185 10
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL307 (Πειραιάς)
Τηλέφωνο 213 137 4648 / 1081
Φαξ 213 137 1361
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dipea.b@yna.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Πλωτάρχης ΛΣ (Τ) Παπαδοπούλου Ηλέκτρα

Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ Αθανασίου Ευαγγελία
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hcg.gr , www.yen.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και Ασφάλεια, καθώς και η
Ναυτιλία.
Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2018, ΣΑΕ 189/6 (Κωδικός Έργου: 2017ΣΕ18960000), σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.: 112787/24.10.2018
(Αριθ.Αποφ.1408, ΑΔΑ: 67ΓΩ465ΧΙ8-ΩΔΦ) Απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης
Ετήσιων Προγραμμάτων,  και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και
διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-
A«Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5010920. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω
ΠΔΕ.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλα
διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου
τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ #1.410.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός:65265.
Η προμήθεια αυτή στοχεύει στην απόκτηση τριών τέτοιωνσκαφών, δεδομένου ότι δεν υφίσταται στις
τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. πλοία-σκάφη που να φέρουν τον ανάλογο ιατρικό - υγειονομικό εξοπλισμό για την
εξυπηρέτηση περιστατικών που άπτονται της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή αντιμετώπισης περιστατικών
περίθαλψης αδύναμων προσφύγων στη θάλασσα και την εξυπηρέτηση περιστατικών (διακομιδής)
βαρέων πασχόντων ασθενών. Επίσης, τα υπό προμήθεια πλωτά θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην
αντιμετώπιση περιστατικών, έρευνας και διάσωσης, στην αστυνόμευση των λιμένων, στην εκτέλεση
αποστολών και επιχειρήσεων καθώς και στην πρόληψη – καταστολή έκνομων ενεργειών ενώ ταυτόχρονα,
θα βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση διακομιδών βαρέων ασθενών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ – Τεχνικές Προδιαγραφές.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :34521000-5 (Ειδικά Σκάφη)

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του είδους, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα
υπό προμήθεια είδους της διακήρυξης.

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας  κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Η διάρκεια της σύμβασης, ήτοι η παράδοση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’-
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ορίζεται σε οκτώ (08) μήνες για το πρώτο σκάφος και η
ολοκλήρωση της παράδοσης των άλλων δύο σκαφών σε δέκα (10) μήνες από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης.

Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης του Παραρτήματος Α΄.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στην
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, και
στην οποία επισυνάπτονται οι παρόντες όροι της διακήρυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 01/03/2019 και
ώρα 15:00 ήτοι 70 ημέρες από την αποστολή της παρούσας σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ως άνω
συστήματος, την 07/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα 318 (3ος όροφος) του κεντρικού
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κτιρίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2 εντός
Λιμένα Πειραιά.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 21-12-2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2018/S 248-572613].

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ: ://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: 65265.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο /
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.hcg.gr στη διαδρομή: «Διαγωνισμοί Προμηθειών Τακτικοί Διαγωνισμοί» και στο σύνδεσμο
«Δημοσιεύσεις» καθώς και στην διεύθυνση (URL) : www.yen.gr στο σύνδεσμο «Διαγωνισμοί –
Διαβουλεύσεις – Διαγωνισμοί Έργων» και στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις».

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 η με αριθ. ΕΕ: 2018/S 248-572613 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα3 Α’ έως Δ’ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής

- Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
- Υπόδειγμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (σχετικές αναρτήσεις θα πραγματοποιούνται
μέσω ΕΣΗΔΗΣ).

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης του ως άνω συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο είκοσι (20)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την 11-02-2019 και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ,κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης), εντός της ως άνω ταχθείσας ημερομηνίας και απαραιτήτως, το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόθεσμα, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.18/2018 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο

18

α) όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα (ήτοι μέχρι το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών), δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 05.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (σχέδια
– μελέτες) μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την μετάφραση των ως άνω εντύπων, με έξοδα
του συμμετέχοντα μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί προς τούτο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου θα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση
οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της σύμβασης.

2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό
2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής /γραμματίου καθορίζεται στις είκοσι οκτώ
χιλιάδες διακόσια ευρώ #28.200,00€#.

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας
διακήρυξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’).
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 07-04-2020, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

4 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα,
επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται,
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση5.

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία, ή/και
(β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους6.
ή/και

5Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
6Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016. [Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016]
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(γ) Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (02) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (03)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (03) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (02) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(02) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ7.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,ήτοι των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147),

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας8,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

7 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
8Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς
και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8.2.
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)9.

2.2.3.5Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2(γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η
απόφαση.

2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. (ΦΕΚ Α’ 147), η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής στην εν λόγω
επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό
φορέα.

2.2.3.8 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να

9 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασής τους:

είτε γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:
 έτος (2015) κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2016) κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2017) κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ευρώ)

είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών
#500.000,00#,  νόμισμα ευρώ.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (του άρθρου 2.2.5) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς10. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή νεότερο ή ισοδύναμο ή αυστηρότερο, εκδοθέν από κατάλληλο φορέα
διαπίστευσης – κοινοποιημένο Οργανισμό. Για το σκοπό αυτό με την τεχνική προσφορά θα
προσκομιστεί αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού, σύμφωνα με την Παρ. 16.2 του Παραρτήματος
Α΄(Τεχνικές Προδιαγραφές)

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.4 και 2.2.5
της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη

10 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
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υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ11 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 112.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
υπογράφεται, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. Η υποχρέωση δήλωσης, αφορά όλα τα φυσικά
πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά
περίπτωση.

Ωστόσο, κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του
ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της
παρούσα διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.13

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Διευκρινίζεται ότι προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3.2 (γ), θα πρέπει να συμπληρώσουν στο ως άνω
περιγραφόμενο ΕΕΕΣ το πεδίο Δ «Αμιγώς Εθνικοί Λόγοι Αποκλεισμού» του Μέρους ΙΙΙ (βλ. Παράρτημα Β’
της παρούσης Διακήρυξης).

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στα άρθρα 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (άρθρα 2.2.4 - 2.2.7).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

11 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

12 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

13 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί
να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά14:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.215 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Παράλληλα, απαιτείται επιπλέον η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση
υπογράφεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το ως άνω
δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf. Η ανωτέρω

14 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης)
ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

15 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22
από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
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υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων16.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού,

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών17, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία, καιεφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχέςπροσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών
του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με
ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει
συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

16 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
17 Πρβλ. άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», και

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας
τριετίας, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για
όσο χρόνο λειτουργεί.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
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συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Β.7.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, καθώς
και στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
τμήμα(τα) της σύμβασης, προσκομίζει είτε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών είτε σχετική
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον τρίτο, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014)
στην οποία θα δηλώνεται κατά περίπτωση ότι θα παράσχουν στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τους
αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους στις
ικανότητες των οποίων στηρίζεται όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια. Το ως άνω
δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους Πίνακες
Κριτηρίων Αξιολόγησης κάθε είδους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές)
της παρούσας.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης,
για το σύνολο του είδους, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα υπό προμήθεια είδους της
διακήρυξης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο
1.5), στην Ελληνική Γλώσσα18, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην υπ’ αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-6-2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή
πύλη ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

18 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε
στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

και

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf]

2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.

Ο σφραγισμένος φάκελος, πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον
αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς
επίσης και τις ενδείξεις:
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Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά
συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Γ) Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων οι
συμμετέχοντες, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό υποχρεωτικά θα πρέπει να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών),
β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε
περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της.
γ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο
εξώφυλλό της και Αριθμός του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά),
δ) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
[τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών] από την επόμενη της διενέργειας  της διαδικασίας ανάθεσης
ήτοι μέχρι 07-03-2020,
ε) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης) και πληρούν όλα τα κριτήρια
συμμετοχής,
στ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν

Διακήρυξη 18/2018

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «Προμήθεια Τριών (03) Σκαφών
κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών

Διαγωνισμών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ____/_____/2018

Αριθμός συστημικού διαγωνισμού: 65265
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ……./……../201…..

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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έκπτωτοι με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή
Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,
ζ) το/τα είδος/είδη για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η προσφορά,
η) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων και
αναφορά της επωνυμίας αυτών,
θ) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της
σύμβασης, και
ι) το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα Β’)19.

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή αρχείου .pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον
προσφέροντα.

* Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πρέπει να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει την εταιρεία.

Παράλληλα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλουν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας στο οποίο θα
δηλώνουν τη μη έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται
ανωτέρω όλα τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ,
υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΕΕΕΣ. Ειδικότερα, το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να αφορά την
ποινική κατάσταση των κατωτέρω προσώπων όχι δε την εταιρεία αυτή καθ’ εαυτή καθώς η ελληνική
έννομη τάξη προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ
τούτου το νομικό πρόσωπο δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη. Τέτοια ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά
πρόσωπα που διοικούν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περί µη καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω
αναλυτικά αναφερόμενα αδικήματα υποβάλλουν:
α)όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Μονοπρόσωπη

19 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα
πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:
α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει
αναρτημένο σε μορφή .xml στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης.
β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΠ».
δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α)
ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των
πεδίων με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου στο
κατάλληλο σημείο.
στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με
χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το EΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του φυλλομετρητήChrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF).
Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον MacOSX ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
ζ) Ηλεκτρονική υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα).
η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής.
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Ι.Κ.Ε.,
γ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όλα τα μέλη του Δ.Σ. και όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

* Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ως άνω ΕΕΕΣ, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
συνεταιρισμού.

* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω ΕΕΕΣ, θα πρέπει να
υποβάλλεται από κάθε µέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω
αναφερόμενα.
* Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών του με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις περιγραφόμενες στην παρούσα πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Σε αυτή την
περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν στήριξη
ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (βλ. και άρθρο 131 παρ. 7 ν. 4412/2016).

Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του
άρθρου 79 του ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο
2.2.3.1της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την παραπάνω εδαφίου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της
παρούσας διακήρυξης και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη -
στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονομική προσφορά.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω:



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.18/2018 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο

35

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (τεμάχιο), συμπεριλαμβανομένων των
όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του εξοπλισμού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ, θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις [όπως αυτές αναγράφονται στις Γενικές
Πληροφορίες της παρούσας], ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση κάθε είδους στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι η σχετική προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής,
αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιμής.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας διακήρυξης. Ο τρόπος πληρωμής θα προσδιοριστεί με
επιστολή σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, από τον προσφέροντα, μόνο εντός του
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Οικονομικά στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ Τεχνικές
Προδιαγραφές θα κατατεθούν μόνο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σε ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών [τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών] από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης ήτοι μέχρι 07-03-2020 .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
το άρθρο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο (02) ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας
(περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
07-03-2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα 318 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /
ΓΔΟΥ / ΔΙΠΕΑ (Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, 3ος όροφος),
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή,
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) To αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να
γίνονται και ενιαία.

* Οι τεχνικές προσφορές, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
διαβιβάζονται σε αρμόδια έκτακτη επιτροπή ή ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών
θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης η οποία δύναται να συγκροτηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η έκτακτη αυτή επιτροπή ή ομάδα εργασίας, για τις εργασίες της
και την αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, υποβάλλει σχετική έκθεση – πρακτικό
στον Φορέα Υλοποίησης το οποίο διαβιβάζεται στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ώστε η τελευταία
να γνωμοδοτήσει για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης,
με σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στον Φορέα Υλοποίησης ηλεκτρονικά μέσω στου
συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο αποφασίζον όργανο να αποφανθεί
σχετικά.
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Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο  2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη,
Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, θα γίνεται
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλ. Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο-Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, ο συστημικός αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης,
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη,
στ) Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων
που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω
ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού
Αναδόχου» που αποσφραγίσθηκε.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (05) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
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επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016,
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, και

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρεςαπό την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων
αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής20, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά21 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.22 Διευκρινίζεται πως,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (π.δ.
39/2017), υφίσταται υποχρέωση χρήσης τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι εν λόγω Κανονισμού και μπορεί να αναζητηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της
ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο23 από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο
άρθρο 5 του π.δ. 39/2017, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με

20 Πρβλ άρθρο 360 ν. 4412/2016.
21 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
22 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
23 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.24

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.25

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.26

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

24 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
25 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
26 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από
τον συνολικό χρόνο παράδοσης του είδους, με δικαίωμα παράτασης αυτής κατόπιν αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Γ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ’
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ’ της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της παρούσας
(τρόπος πληρωμής).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των
ειδών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου όπου απαιτείται. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά.
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε
προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα
αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση.

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
Ν. 4412/2016.

4.4.4 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της Σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
επάρκεια, τότε αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του αναφερόμενου στην ενότητα Β.7 του άρθρου
2.2.7.2 της παρούσης δικαιολογητικό (είτε ιδιωτικό συμφωνητικό, είτε υπεύθυνη δήλωση).

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή

β)Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με την
κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1
περ. δ του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την
οριστική παραλαβή των ειδών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες27 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής28.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Οι προσφέροντες δύνανται να επιλέξουν με σχετική δήλωσή τους στον υποφάκελο της οικονομικής
προσφοράς τους έναν εκ των δύο (02) ανωτέρω τρόπων, σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ως
τρόπος πληρωμής η περίπτωση (α), ήτοι η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή του είδους.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/201629, υπό την προϋπόθεση έκδοσης
της προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ.

27 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της

28 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.

29 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).30

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% & 8% επί του καθαρού ποσού, αναλόγως αν πρόκειται για προμήθεια αγαθού ή
παροχή υπηρεσίας.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Ρήτρες

5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου,
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή
και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2 Αν τα είδη παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την

30 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α  ́147)”.
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επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.2.3Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους
αντίστοιχους χρόνους κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 12 του Παραρτήματος Α’ – Τεχνικές
Προδιαγραφές. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, αν ο μέγιστος χρόνος
αποκατάστασης προβλημάτων είναι μεγαλύτερος από τον αναγραφόμενο στον Πίνακα της παραγράφου
12.4 του Παραρτήματος Α’, θα υπάρξει σχετική ρήτρα επί της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας,
όπως υπολογίζεται στο Κεφάλαιο 14 του προαναφερθέντος Παραρτήματος.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις– Ρήτρες), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.3 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης να υποβάλλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (ΥΝΑΝΠ). Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201631 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

5.4 Ειδικοί όροι χρηματοδοτικού προγράμματος – Κανόνες Δημοσιότητας

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα μέτρα πληροφόρησης που
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα αναλαμβάνει να τοποθετήσει
επί του προμηθευθέντος είδους, μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα, σε εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα
ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της αγοράς φυσικού
(ενσώματου) αντικειμένου. Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, αναγράφει α) τον τύπο και την ονομασία της
δράσης/του έργου, β) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο
και δ) δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της
συνεισφοράς της Ένωσης.

31 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση του υπό προμήθεια είδους σε πλήρη
λειτουργία και έτοιμο προς χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου) όπως αναλυτικά ορίζεται στο
Κεφάλαιο 18 του Παραρτήματος Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας και ειδικότερα:

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) μηνών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης, ενώ το
πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός οκτώ (08) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Οι
υπηρεσίες Εκπαίδευσης θα παρασχεθούν μέσα στο χρονικό διάστημα των οκτώ (08) μηνών από την
επομένη της υπογραφής της σύμβασης και κατά την παράδοση του πρώτου σκάφους, σύμφωνα με το
Κεφάλαιο 17 του Παραρτήματος Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές). Είναι δυνατή η τμηματική παράδοση
έκαστου σκάφους εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα μηνών. Στον παραπάνω χρόνο δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής καθώς και αυτών των τελικών
δοκιμών. Παράδοση των σκαφών σε συντομότερο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με
τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΑΝΑΔΟΧΟ οι
προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν
υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης.

Ως τόπος παράδοσης του προαναφερόμενου είδους, όπου θα διενεργηθούν οι τελικές δοκιμές ορίζεται ο
λιμένας Πειραιά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 18 του Παραρτήματος Α’ (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της παρούσας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ
και ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ) και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στον τόπο παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ), στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας παραδόθηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1 H παραλαβή του είδους γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1632 σύμφωνα με τα οριζόμενα

32 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Κατά την
διαδικασία παραλαβής του είδους διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Για την παρακολούθηση και παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα συγκροτηθεί Τριμελής Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Παραρτήματος Α’ (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της παρούσας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής κάθε είδους, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις – απόρριψης  των
ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ύστερα
από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2 Η οριστική παραλαβή του είδους και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)  εντός τριάντα
(30)ημερών από την παράδοση του είδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και
ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) καθώς και στη διακήρυξη. Σε αυτό το διάστημα θα
πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι – δοκιμές παραλαβής που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 10 του
Παραρτήματος Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές.

Διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής, στην
περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει εγκαίρως κατά τα ανωτέρω
(βλ. σχετικά άρθρο 6.1.3 της παρούσης), την Επιτροπή, αυτή συνέρχεται εντός (10) εργασίμων ημερών από
της ειδοποιήσεώς της είτε από τον προμηθευτή είτε από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΜ), ότι
προσκομίσθηκαν ή πρόκειται να προσκομισθούν τα είδη. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραλαβής, τον
οποίο ορίζει η σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης συγκλήσεως της Επιτροπής.

Εάν ο προμηθευτής, καίτοι ειδοποίησε, δεν προσκόμισε εγκαίρως τα είδη ή εάν καθυστερεί η απάντηση
ελέγχων που διενεργούνται σε εργαστήρια του φορέα, η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση και
συντάσσει έκθεση, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τις δικές της σχετικές ενέργειες. Την
έκθεση αυτή την υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αναθέτουσα αρχή.

Στις αυτές ως άνω ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή και στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξεως
του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, ουδεμία παράδοση έγινε.

όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Για ζητήματα που δεν ορίζονται ειδικότερα/ διαφορετικά στην παρούσα καθώς και στο Ν. 4412/2016
εφαρμοστέα τυγχάνει η υπ’ αριθ. ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β’ 764).

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.3.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται
μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας

6.4.1 Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη δήλωση εγγυημένης λειτουργίας (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 215 και 72 ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος τουλάχιστον έξι (06) έτη ή έξι χιλιάδες
(6000) ώρες λειτουργίας ΚΜ (ό,τι έρθει πρώτο). Κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας ο
προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε σκάφους (όπως γάστρα, μπαλόνια) και τον
εξοπλισμό του (όπως λοιπό εξοπλισμό: βάση εναπόθεσης, μηχανές, συσκευές, δίκτυα, τρέιλερ, εξοπλισμό
διακομιδής ασθενούς, υγειονομικό εξοπλισμό θαλάμου ασθενούς καθώς και γενικά του συνόλου του
εξοπλισμού καθώς και διατήρησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του, όπως προδιαγράφεται στο
Κεφάλαιο 11 του Παραρτήματος  Α’). Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα
λειτουργία του σκάφους και του εξοπλισμού του κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας.
Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγυημένης λειτουργίας θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης. Διευκρινίζεται ότι κάθε επιπλέον έτος εγγυημένης λειτουργίας αντιστοιχεί σε
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1000 επιπλέον ώρες λειτουργίας ΚΜ. Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας παύει να ισχύει όταν
συμπληρωθούν τα προσφερόμενα έτη ή οι ώρες λειτουργίας ΚΜ αντίστοιχα (ότι έρθει πρώτο).

Κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τεχνική
υποστήριξη & συντήρηση του σκάφους (όπως γάστρα, μπαλόνια) και του εξοπλισμού του (όπως λοιπό
εξοπλισμό: βάση εναπόθεσης, μηχανές, συσκευές, δίκτυα, τρέιλερ, εξοπλισμό διακομιδής ασθενούς,
υγειονομικό εξοπλισμό θαλάμου ασθενούς καθώς και γενικά του συνόλου του εξοπλισμού όπως αυτός
προδιαγράφεται στη παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή) σύμφωνα με τα εγχειρίδια του/των
κατασκευαστή/ων  χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η εγγυημένη λειτουργία του σκάφους παρατείνεται για χρονικό διάστημα όσο είναι ο χρόνος μέχρι να
επανέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μετά από οποιαδήποτε βλάβη. Εξαιρούνται το χρονικό
διάστημα ακινησίας για προγραμματισμένες συντήρησης που δεν οφείλονται σε βλάβη.  Για τα
εξαρτήματα, μηχανές και εξοπλισμό που αντικαθίσταται λόγω βλάβης χορηγείται νέα εγγύηση ενός (01)
έτους ή χιλίων (1000) ωρών λειτουργίας ΚΜ (όποιο έρθει πρώτο).

6.4.2 Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση του είδους θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε το Υπόδειγμα Δ΄ του
Παραρτήματος Γ’ της παρούσας διακήρυξης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής συμβατικής αξίας, , με χρόνο ισχύος κατά τρεις (03) μήνες
μεγαλύτερο, από τον οριζόμενο στη Σύμβαση χρόνο εγγυημένης  λειτουργίας. Η εν λόγω εγγυητική
επιστολή θα αποδεσμεύεται ετησίως, ήτοι στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, κατά ποσό που θα υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Ποσοστό
Αποδέσμευσης

Εγγυητικής
Επιστολής

=

12

Προσφερόμενη  Χρονική διάρκεια
Εγγυημένης Λειτουργίας (σε μήνες)

Οι υπηρεσίες δωρεάν υποστήριξης κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας θα παραλαμβάνονται
ετησίως από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 215 του ν. 4412/2016, κατόπιν παροχής σχετικής
βεβαίωσης της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΔΕΜ) σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου και εν συνεχεία θα πραγματοποιείται η τμηματική αποδέσμευση της
εγγυητικής επιστολής ως ανωτέρω.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του παρόντος άρθρου. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (03) ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ

1.1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑΙ

1.1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή σκοπό έχει να καλύψει τις βασικές
απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια τριών (03) όμοιων καινούριων και
αμεταχείριστων σκαφών κατάλληλά διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό
άνω των έντεκα (11) μέτρων.

ΝΑΙ

1.1.2. Οι τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται σε κάθε σκάφος. ΝΑΙ

1.1.3. Τα υλικά κατασκευής του σκάφους και του εξοπλισμού του θα είναι
καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας, πλήρως
λειτουργικά και ειδικά σχεδιασμένα και μελετημένα για να αντιμετωπίζουν το
κύμα, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες.

ΝΑΙ

1.1.4. Το σκάφος θα μπορεί να επιχειρεί κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
είτε αυτόνομα ως μονάδα, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), όπως
αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτής θαλάσσης, ναυαγοσωστικά σκάφη
καθώς και με τα επιχειρησιακά μέσα των κρατών – μελών της Ε.Ε., προκειμένου
να βελτιώσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα
ανταπόκρισης, την άσκηση ελέγχου-αστυνόμευσης καθώς και την εξυπηρέτηση
έκτακτων περιστατικών (διακομιδής) βαρέων πασχόντων ασθενών του ΕΚΑΒ.

ΝΑΙ

1.1.5. Το σκάφος θα είναι κατάλληλο για εκτέλεση αποστολών: ΝΑΙ

1.1.5.1. μεταφοράς έκτακτων περιστατικών (διακομιδής) βαρέων πασχόντων
ασθενών του ΕΚΑΒ. ΝΑΙ

1.1.5.2. επιτήρησης,  αστυνόμευσης, πρόληψης και καταστολής κάθε
παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο. ΝΑΙ

1.1.5.3. ασφάλειας ναυσιπλοΐας. NAI

1.1.5.4. έρευνας - διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στην θάλασσα
άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και αεροσκάφη). ΝΑΙ

1.1.5.5. επιτήρησης,  αστυνόμευσης, πρόληψης και καταστολής κάθε
παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο (π.χ. παράνομη είσοδος προσώπων,
τρομοκρατία, ναρκωτικά, λαθρεμπορία, όπλα, αμμοληψία, σπογγαλιεία,
αρχαιοκαπηλία, έλεγχος ταχυπλόων σκαφών, λαθρεμπόριο, υποβρύχιες
δραστηριότητες κ.λπ).

ΝΑΙ

1.1.5.6. πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. ΝΑΙ

1.1.5.7. διενέργειας  νηοψιών. ΝΑΙ

1.1.5.8. κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών που άπτονται των αρμοδιοτήτων
και υποχρεώσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς επίσης σε θέματα δημόσιας τάξης και

ΝΑΙ
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κρατικής ασφάλειας γενικότερα.

1.1.5.9. κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών που αφορούν την Εθνική Άμυνα της
χώρας και της προάσπισης  των  ελληνικών θαλασσίων συνόρων. ΝΑΙ

1.1.6. Το σκάφος να έχει την απαραίτητη πλευστότητα έτσι ώστε ακόμη και αν
κατακλυστεί από νερά οποιοδήποτε χώρος του να έχει την ικανότητα να
παραμείνει στην επιφάνεια του ύδατος με τα μπλοκ των κινητήρων πάνω από
την επιφάνεια του νερού έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί αυτοδύναμα.

ΝΑΙ

(σε περίπτωση που
προσφερθούν

εξωλέμβιοι
κινητήρες)

1.1.7. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή και είναι
απαραίτητο για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του σκάφους θα
τοποθετείται από τον προμηθευτή δίχως οικονομική επιβάρυνση για την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

1.1.8. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σκάφους να φέρει την έγκριση και
παρακολούθηση ενός Αναγνωρισμένου Νηογνώμονα μέλους του (IACS). Το
προσφερόμενο σκάφος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατ΄ ελάχιστο με CE
κατηγορίας Β (ανοιχτής θάλασσας), οκτώ (08) μποφόρ. Το πιστοποιητικό θα
προσκομιστεί με την παράδοση των σκαφών.

ΝΑΙ

1.1.9. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικές επιφάνειες του σκάφους θα
είναι ανοξείδωτα. ΝΑΙ

1.1.10. H σχεδίαση έκαστου σκάφους να έχει βασισθεί σε κατασκευασθέν
πρωτότυπο σκάφος βασισμένο είτε στην προτεινόμενη σχεδίαση είτε σε
παραπλήσια, από την οποία να προκύπτει τεκμηριωμένα η επιτυχής μετάβαση
στην προτεινόμενη. Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του αναδόχου όπου θα
κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου το σκάφος θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την
ναυπήγηση σκαφών της κατηγορίας του προσφερόμενου σκάφους, τούτου
αποδεικνυόμενου με πιστοποιητικό του Νηογνώμονα (κατασκευή σε συνθήκες
αυστηρά ελεγχόμενης θερμοκρασίας, υγρασίας). Επίσης οι εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή να έχουν άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή που να είναι
απολύτως συναφής με το αντικείμενο. Αντίγραφο της εν λόγω άδειας θα
προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά.

ΝΑΙ

1.1.11. Τα υλικά κατασκευής έκαστου σκάφους (γάστρα και υπερκατασκευή) θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τους κανόνες και κανονισμούς
του Νηογνώμονα.

ΝΑΙ

1.1.12. Κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του
σκάφους και των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και
τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα
αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους.
Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από:

NAI

1.1.12.1. Σχέδιο γενικής διάταξης, μέσης και διαμήκους τομής,
κατασκευαστικό σχέδιο γενικής διάταξης. NAI

1.1.12.2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης σε  διάστημα δέκα (10) ημερών
να υποβληθεί από τον Ανάδοχο, ειδικό σχέδιο γενικής διάταξης της καμπίνας
ασθενών (κάτοψη, πλάγια όψη) που θα παρουσιάζει την θέση και την
διαρρύθμιση του ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, το οποίο θα εγκριθεί
προ έναρξης εργασιών από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Δ.Ε.Μ.), κατόπιν
συνεννόησης με αρμόδιους φορείς (Ε.Κ.Α.Β.), σε διάστημα πέντε (05) ημερών.

NAI

Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου για τον τύπο των κινητήρων, με τον οποίο
επιτυγχάνονται οι βέλτιστες επιδόσεις του σκάφους, οι οποίες θα δηλωθούν

ΝΑΙ
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σύμφωνα με τις παραγράφους 2.10, 2.11, 2.12 και 2.13.

1.1.12.3. Πίνακα, στον οποίο θα αναφέρονται οι Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλοι
φορείς που ενδεχομένως κάνουν χρήση των συγκεκριμένων προσφερόμενων
σκαφών.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΕΓΕΘΗ ΝΑΙ

2.1. Το ολικό μήκος να ανέρχεται άνω των 11,00 μέτρων. Στον υπολογισμό δεν
προσμετρούνται τυχόν προσθήκες. Μεγαλύτερο ολικό μήκος των έντεκα (11)
μέτρων θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

2.2. Το ολικό πλάτος να ανέρχεται σε τουλάχιστον 3,40 μέτρα. ΝΑΙ

2.3. Ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα.
Μεγαλύτερος αριθμός επιβαινόντων θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

NAI

Να δηλωθεί

2.4. Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον χίλια εξακόσια κιλά (1.600 Kg),το
οποίο θα τεκμηριώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση της
τεχνικής προσφοράς. Υψηλότερο βάρος ωφέλιμου φορτίου θα αξιολογηθεί
θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

2.5. Η ιπποδύναμη των κινητήρων θα είναι ικανής ισχύος για θαλάσσιο
περιβάλλον, νέας τεχνολογίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες
επιδόσεις.

ΝΑΙ

2.6. Το σκάφος θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση
θαλάσσης (SeaState) κατά Douglas τέσσερα (04) στην ανοικτή θάλασσα σε όλες
τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους κυματισμούς.

ΝΑΙ

2.7. Η επιβιωσιμότητα των σκαφών θα είναι εξασφαλισμένη σε κατάσταση
θαλάσσης (SeaState) κατά Douglas τουλάχιστον έξι (06) στην ανοικτή θάλασσα. ΝΑΙ

2.8. Το σκάφος θα πρέπει να είναι ικανό να πλέει με κενούς από αέρα
αεροθαλάμους και στα έξι (06) μποφόρ. (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση
του σκάφους με αεροθαλάμους).

ΝΑΙ

2.9. Η ακτίνα ενεργείας θα είναι τουλάχιστον τριακόσια (300) ν.μίλια με την
οικονομική ταχύτητα του σκάφους σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Προς τούτο,
το σκάφος θα φέρει κατάλληλη/ες δεξαμενή/ές καυσίμου προκειμένου
ανταποκρίνεται σε ανωτέρω απαίτηση και προσαυξανόμενη/ες 15% επιπλέον για
λόγους ασφάλειας.  Υψηλότερη τιμή ακτίνας ενέργειας θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

2.10. Η οικονομική ταχύτητα του σκάφους, με την οποία υπολογίζεται η ακτίνα
ενεργείας, θα είναι τουλάχιστον τριάντα τρεις 33 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους
φόρτου με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-3
κατά Douglas). Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

2.11. Η μέγιστη ταχύτητα του σκάφους στις δοκιμές θα είναι τουλάχιστον
σαράντα 40 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου με έξι 6 άτομα και με καθαρή
γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-3 κατά Douglas).
Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

2.12. Η μέγιστη συνεχής ταχύτητα του σκάφους θα είναι τουλάχιστον τριάντα
πέντε 35 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου στο ογδόντα τοίς εκατό(80 %)

ΝΑΙ
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της μεγίστης συνεχούς ισχύος των Κ.Μ. με έξι (06) άτομα, με καθαρή γάστρα και
σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-3 κατά Douglas). Υψηλότερη
ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

Να δηλωθεί

2.13. Η μέση ταχύτητα του σκάφους σε ένταση ανέμου έξι (06) μποφόρ, με έξι
(06) επιβαίνοντες και πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ θα πρέπει να
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) κόμβους. Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί
θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

2.14. Αεροθάλαμος (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με
αεροθαλάμους): ΝΑΙ

2.14.1. Η διάμετρος αεροθαλάμου στην πλώρη να ανέρχεται από 0,30 έως
0,45 μέτρα. (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με
αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.2. Η διάμετρος αεροθαλάμου στην πρύμνη να ανέρχεται από 0,50 έως
0,60 μέτρα. (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με
αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.3. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (08) στεγανά
διαμερίσματα με βαλβίδα πλήρωσης σε κάθε ένα από αυτά. ΝΑΙ

2.14.4. Ο αεροθάλαμος του σκάφους θα είναι κατασκευασμένος από ύφασμα
ενισχυμένο με δύο (02) ομοιόμορφα στρώματα εξωτερικά, ένα (01) από CSM και
ένα (01) POLYCHLOROPRENE και δύο (02) ομοιόμορφα στρώματα εσωτερικά από
POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεσα αυτών θα υπάρχει φύλλο πολυεστέρα ή KEVLAR
ή ισοδύναμο υλικό.(Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με
αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.5. Το υλικό του θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτικό σε τριβές,
καιρικές συνθήκες, σε διάρρηξη, σχισμή και πρόσκρουση και δεν θα φθείρεται
εύκολα από της καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη χρησιμοποίηση μέσα
στο νερό, την ανέλκυση και την καθέλκυση του σκάφους.(Σε περίπτωση που
προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.6. Ο πολυεστέρας του υφάσματος θα έχει γραμμική πυκνότητα
τουλάχιστον χίλια εξακόσια εβδομήντα (1.670) dtex. (Σε περίπτωση που
προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.7. Σε όλες τις ραφές εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχουν
προστατευτικές ταινίες από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένος ο
αεροθάλαμος, πλάτους πέντε (05)-έξι (06) εκατοστών. Όλες οι κολλήσεις θα είναι
εν ψυχρώ στην πρύμνη, στο κάτω μέρος του αεροθαλάμου. Θα υπάρχει ενίσχυση
από το ίδιο υλικό κατασκευής, τριγωνικού σχήματος, μήκους τουλάχιστον 1,60
μέτρων. (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.8. Στο πλευρικό εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου κατά το διάμηκες του
σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι διπλοί προσκρουστήρες (κυματοθραύστες)
από PVC ή NEOPRENE ή ισοδύναμο, πλάτους εννέα (09) εκατοστών τουλάχιστον
και πάχους δύο (02) εκατοστών τουλάχιστον, τόσο για την εκτροπή των κυμάτων
όσο και την προστασία του σκάφους από εκδορές της πλευρικές συγκρούσεις.
(Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.9. Ο αεροθάλαμος θα είναι μονοκόμματος, χωρίς εγκάρσιες ενώσεις και
θα έχει ικανό αριθμό βαλβίδων πλήρωσης, μία για κάθε διαμέρισμα.  (Σε
περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.10. Το χρώμα του αεροθαλάμου καθώς και επιπρόσθετες σημάνσεις επί ΝΑΙ
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του σκάφους θα καθοριστούν από την  Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή
της Σύμβασης. (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με
αεροθαλάμους)

2.14.11. Στο εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου θα υπάρχει σχοινοφόρος ή
κατάλληλος αριθμός λαστιχένιων χειρολαβών που θα καταλαμβάνει τουλάχιστον
τα 2/3 του μήκους σε κάθε πλευρά. (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του
σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.12. Σε δύο (02) σημεία του αεροθαλάμου, δεξιά και αριστερά, θα υπάρχει
διπλή εξωτερική επένδυση, αντιολισθητική, για την επιβίβαση – αποβίβαση
ατόμων από το ίδιο υλικό του αεροθαλάμου αλλά αντιολισθητικό (αποκλείεται
από PVC). (Σε περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με
αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.14.13. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας για το υλικό του αεροθαλάμου
απαιτείται να υποβληθεί από Νηογνώμονα με την τεχνική προσφορά.(Σε
περίπτωση που προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους)

ΝΑΙ

2.15. Γάστρα: ΝΑΙ

2.15.1. Το υλικό κατασκευής της γάστρας του σκάφους θα είναι από ειδικά
ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή
ισοδύναμο) ή FRP-GRP ή συνδυασμό των ανωτέρω υλικών, με ενδυναμώσεις,
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το Νηογνώμονα κατασκευαστικά
(CONSTRUCTIONAL) σχέδια. Η ρητίνη και τα υαλοϋφάσματα που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά, κατά το στάδιο υποβολής της τεχνικής προσφοράς.

ΝΑΙ

2.15.2. Οι ρητινικές επιστρώσεις της γάστρας και ο πολυμερισμός της πρέπει να
κατασκευαστούν σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε
να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές αντοχές.

ΝΑΙ

2.15.3. Το χρώμα της γάστρας – σκάφους θα καθοριστεί από την  Αναθέτουσα
Αρχή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. ΝΑΙ

2.15.4. Το STRIGER (σασί) της λέμβου, τα στεγανά, τα διαχωριστικά, το πάτωμα
θα είναι κατασκευασμένα από ελαφριά συνθετικά υλικά ή κόντρα πλακέ
θαλάσσης ή ακόμα και συνδυασμό αυτών.

ΝΑΙ

2.16.5. Η γάστρα θα πρέπει να είναι μονόγαστρο (monohull) δυναμικής αντώσεως
με τουλάχιστον ένα (01) step. ΝΑΙ

2.17. Υπερκατασκευή: ΝΑΙ

2.17.1.  Το υλικό κατασκευής της υπερκατασκευής του σκάφους θα είναι από
ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή
ισοδύναμο) ή FRP-GRP ή συνδυασμό των ανωτέρω υλικών, με ενδυναμώσεις,
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το Νηογνώμονα κατασκευαστικά
(CONSTRUCTIONAL) σχέδια. Η ρητίνη και τα υαλοϋφάσματα που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά, κατά το στάδιο υποβολής της τεχνικής προσφοράς.

ΝΑΙ

2.17.2. Οι ρητινικές επιστρώσεις της γάστρας και ο πολυμερισμός της πρέπει να
κατασκευαστούν σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε
να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές αντοχές.

NAI

2.17.3.  Το χρώμα της υπερκατασκευής του σκάφους θα καθοριστεί από την NAI
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Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

2.17.4.  Η υπερκατασκευή του σκάφους θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικά
διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών ο οποίος δεν θα έχει απευθείας επικοινωνία με
τον χώρο διακυβέρνησης καθώς και με τον χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος. Η
είσοδος στο θάλαμο ασθενών θα πραγματοποιείται μέσω θύρας/ων. Η
υπερκατασκευή του σκάφους θα διαθέτει ειδική καιροστεγή θύρα κατάλληλων
διαστάσεων από την οποία θα πρέπει να εισέρχεται ειδικό τροχήλατο φορείο
μεταφοράς ασθενών έως και τον θάλαμο ασθενών του σκάφους. Όλα τα
παράθυρα του σκάφους (πλην των πρωραίων και πλευρικών) της γέφυρας θα
είναι εφοδιασμένα με κουρτίνες χρώματος μπλε ή λευκές με το σήμα του
Λιμενικού Σώματος.

ΝΑΙ

2.17.5. Στο θάλαμο ασθενών του σκάφους παραπλεύρως και άνωθεν της
ασφαλούς και μόνιμης θέσης των φορείων δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφανή
υδατοστεγή αλεξίνεμα (τζάμια) ή ισοδύναμα αυτών. Στο χώρο του θαλάμου
ασθενών θα πρέπει να υπάρχει τεχνητός και φυσικός φωτισμός καθώς και
τεχνητός και φυσικός εξαερισμός με κατάλληλη διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται η
καιροστεγανότητα της υπερκατασκευής. Στην οροφή του θαλάμου και σε
κατάλληλες θέσεις (πάνω ακριβώς από το σταθερό φορείο, όσο και από το
εφεδρικό, όταν αυτό βρίσκεται ανεπτυγμένο) να τοποθετηθούν δύο (2)
τουλάχιστον συστήματα ανάρτησης που να παρέχουν την δυνατότητα ανάρτησης
δύο (2) τουλάχιστον φιαλών χορήγησης υγρών από 250 – 1.000 ml, από το
καθένα. Για τα συστήματα ανάρτησης φιαλών πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να
αποκρύπτονται και να ασφαλίζονται σε ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές με
κάλυμμα που, όταν δεν χρησιμοποιούνται,  να κλείνει με ειδικό σύρτη ή μαγνήτη
ή με ειδικό μηχανισμό στον στροφέα (μεντεσέ). Τα υλικά διασκευής -
διαμόρφωσης του θαλάμου (επένδυση οροφής, δαπέδου, τοιχωμάτων, κλπ.) να
είναι ανθεκτικά σε πλύσιμο με τα συνήθη απορρυπαντικά και την απολύμανσή
τους με διάλυμα χλωρίνης 10%. Η στήριξη του εξοπλισμού επί των τοιχωμάτων,
να γίνεται με κατάλληλα αντικρίσματα ή νευρώσεις στο εσωτερικό μέρος του
τοιχώματος στις θέσεις της διάτρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντοχή
του τοιχώματος κατά τις καταπονήσεις των στηριγμάτων.

ΝΑΙ

2.17.6. Ο χώρος ενδιαίτησης του πληρώματος θα πρέπει να βρίσκεται σε
διαφορετικό χώρο από τον θάλαμο ασθενών καθώς και από τον χώρο
διακυβερνήσεως. Στο χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος θα πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον τέσσερα (04) σταθερά καθίσματα Τα καθίσματα να διαθέτουν
ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου τριών σημείων αυτόματης περιέλιξης και
με σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή στο σώμα του καθήμενου. Τα καθίσματα να
διαθέτουν προσκέφαλο. Η πλάτη και το προσκέφαλο να είναι τοποθετημένα με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν το ανατομικό κάθισμα του καθήμενου.

ΝΑΙ

2.17.7.  Ο χώρος διακυβέρνησης θα βρίσκεται επί της υπερκατασκευής του
σκάφους, θα είναι κλειστός, ενώ η θέση και η κατασκευή του θα είναι τέτοια
ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα. Ο χώρος διακυβέρνησης θα διαθέτει
κατ’ ελάχιστον καθίσματα για δύο (02) χειριστές. Τα καθίσματα των δύο (02)
χειριστών θα είναι ανατομικά με πλευρική στήριξη και θα ρυθμίζονται
υψομετρικά και ταυτόχρονα σε δύο θέσεις – ημιόρθια και καθιστή - ενώ θα
φέρουν κατάλληλη διάταξη απορρόφησης κραδασμών. Τα καθίσματα να
διαθέτουν ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου τριών σημείων αυτόματης
περιέλιξης και με σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή στο σώμα του καθήμενου.
Τα καθίσματα να διαθέτουν προσκέφαλο. Η πλάτη και το προσκέφαλο να είναι
τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν το ανατομικό κάθισμα του
καθήμενου. Επιπρόσθετα ο χώρος θαλάμου φροντίδας ασθενών θα χωρίζεται με
θύρα από τον χώρο διακυβέρνησης και τον χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος.
Όλα τα παράθυρα του σκάφους (πλην των πρωραίων και πλευρικών) της
γέφυρας θα είναι εφοδιασμένα με κουρτίνες χρώματος μπλε ή λευκές με το
σήμα του Λιμενικού Σώματος.

NAI
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΝΑΙ

3.1. Όλες οι θυρίδες εντός του σκάφους θα είναι κατασκευασμένες από GRP ή
υλικό ισοδύναμης αντοχής και θα είναι απολύτως στεγανές. ΝΑΙ

3.2. Το κατάστρωμα θα είναι κατάλληλο για της ανάγκες σκαφών ανάλογου
τύπου. Θα διασφαλίζεται (α) η αντιολισθητικότητα, (β) η ταχεία αποστράγγιση
των υδάτων, (γ) η προστασία δικτύων και σωληνώσεων, εν κινήσει και εν στάση,
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία επί αυτού.

ΝΑΙ

3.3. Τα δάπεδα των χώρων του σκάφους που θα χρησιμοποιούνται για την
διέλευση ή και εργασία του πληρώματος και του ιατρικού προσωπικού  θα έχουν
αντιολισθητική επιφάνεια.

ΝΑΙ

3.4. Στα σκάφη θα πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη και συνεχής πρόσβαση από
την αποβάθρα του λιμένα έως και το εσωτερικό του θαλάμου ασθενών, τόσο
τροχήλατου φορείου ασθενοφόρου οχήματος μέσω ειδικής ράμπας όσο και των
φορείων που θα φέρει το σκάφος.

NAI

3.5. Το σκάφος να φέρει στεγανή υποδιαίρεση με συντελεστή υποδιαίρεσης
F=1 για το μέγιστο βύθισμα λειτουργίας. ΝΑΙ

3.6. Στην πλώρη θα υπάρχει διάταξη με ηλεκτροκίνητο εργάτη, ισχύος
τουλάχιστον 700 W και ανάλογο ράουλο, ανοξείδωτο, βαρέως τύπου, ειδικά για
άγκυρα τύπου Bruce και δύο (02) ανοξείδωτες δέστρες πρόσδεσης (μπίτες). Ο
εργάτης πλώρης θα λειτουργεί τόσο με ασύρματο χειρισμό όσο και με χειρισμό
από το χώρο διακυβέρνησης.

ΝΑΙ

3.7. Στο πρωραίο τμήμα του σκάφους θα υφίσταται αποθηκευτικός χώρος για
την άγκυρα (στρίτσο), το οποίο θα είναι επενδυμένο εσωτερικά με λάστιχο για
προστασία και θα αποχετεύεται στη θάλασσα (αυτοστραγγιζόμενος). Μέσα στο
στρίτσο θα υπάρχει ανοξείδωτη δέστρα όπου με ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί θα
είναι δεμένο το άκρο της αλυσίδας της άγκυρας (τελείωμα της καδένας).

ΝΑΙ

3.8. Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται από ανοιγόμενες
θυρίδες με μηχανισμούς ρύθμισης για ανοιχτή και κλειστή θέση (αμορτισέρ).
Μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους θα υπάρχουν αρκετά σημεία πρόσδεσης
υλικών. Όλοι γενικά οι αποθηκευτικοί χώροι, που έχουν πρόσβαση από το
κατάστρωμα, θα είναι κατά το δυνατόν στεγανοί (θα φέρουν ελαστική τσιμούχα).

ΝΑΙ

3.9. Στην πρύμνη θα υπάρχουν και δύο (02) ανοξείδωτες δέστρες πρόσδεσης
(μπίτες). ΝΑΙ

3.10. Στην πρύμνη θα υπάρχει ανοξείδωτη σκάλα με σκαλοπάτια από πλαστικό
ή άλλο υλικό που δεν το επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον (το ξύλο
αποκλείεται).

ΝΑΙ

3.11. Επί του σκάφους θα υπάρχει τουαλέτα ναυτικού τύπου με δοχείο
λυμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) λίτρων. ΝΑΙ

3.12. Θα υπάρχει ειδικό σύστημα ανακρέμασης επί του σκάφους ώστε με την
ανακρέμαση του να μην αλλάζει η διαγωγή του σκάφους, συνυπολογιζομένου
και του φορτίου του (καύσιμα, εξοπλισμός, κινητήρες κλπ). Σε περίπτωση μη
ύπαρξης ειδικού συστήματος ανακρέμασης επί του σκάφους ο Ανάδοχος θα
πρέπει να παρέχει εναλλακτικό σύστημα για την ανέλκυση αυτού από την
θάλασσα και εναπόθεσης του στην ειδική βάση που αναφέρεται στη
παράγραφό 4.1.4. ώστε με την ανακρέμαση του και με αυτό το σύστημα να
μην αλλάζει η διαγωγή του σκάφους, συνυπολογιζομένου και του φορτίου

ΝΑΙ
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του (καύσιμα, εξοπλισμός, κινητήρες κλπ).

3.13. Θα υπάρχει σύστημα προστασίας από ηλεκτρόλυση όλων των μεταλλικών
μερών και εξαρτημάτων των σκαφών,  σύμφωνα με ειδική μελέτη εγκεκριμένη
από διπλωματούχο ναυπηγό – μηχανολόγο, εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ.

ΝΑΙ

3.14. Το σκάφος θα φέρει σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού στο χώρο της
υπερκατασκευής. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα πραγματοποιείται μέσω
ψηφιακού ρυθμιστή ο οποίος θα βρίσκεται στο χώρο της υπερκατασκευής εντός
του χώρου διακυβέρνησης. Η θερμοκρασία που θα μπορεί να δημιουργηθεί στο
χώρο της υπερκατασκευής θα κυμαίνεται σε εύρος τιμών τουλάχιστον από δέκα
έξι (16 OC) έως είκοσι έξι (26 OC). Η Θερμική μόνωση σε συνδιασμό με τα δομικά
στοιχεία του σκάφους και την κλιματιστική μονάδα να είναι τέτοια ώστε να
επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενες τιμές θερμοκρασίας. Θα υπάρχουν οι
απαραίτητες προβλεψεις για επαρκή εξαερισμό του χώρου χωρίς να επιρεάζεται
η στεγανότητα του.

NAI

3.15. Το σκάφος θα φέρει μηχανικό σύστημα αφύγρανσης στο χώρο της
υπερκατασκευής. ΝΑΙ

3.16. Θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για επιθεώρηση και εξαγωγή των
συστημάτων πρόωσης. ΝΑΙ

3.17. Το σκάφος θα διαθέτει ειδική μόνιμη ή αποσπώμενη ράμπα  (πτυσσόμενη
η ενιαία) για την μεταφορά τροχήλατου φορείου ασθενοφόρου από τον
προβλήτα στο κατάστρωμα του σκάφους και στη συνέχεια στο εσωτερικό του
θαλάμου ασθενών. Το μήκος της ράμπας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία
(03) μέτρα και πλάτους ενός (01) μέτρου. Η ράμπα θα είναι ικανή να αντέχει
βάρος τουλάχιστον πεντακόσια (500) κιλά. Η ράμπα θα φέρει ρέλια τουλάχιστον
ενός (01) μέτρου επί των δυο (02) πλευρών της.

ΝΑΙ

3.18. Επιπρόσθετα, το σκάφος θα φέρει: ΝΑΙ

3.18.1.Κονσόλα. ΝΑΙ

3.18.1.1. Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι βαρέως τύπου. Θα υπάρχει κατάλληλη
θέση τοποθετήσεως διπλού χειριστηρίου βαρέως τύπου, χωνευτό και των
παρελκομένων οργάνων (χωνευτών). Τα καλώδια και οι ντίζες σύνδεσης με τον
κινητήρα θα περνούν μέσα από κανάλι στο εσωτερικό της κονσόλας και εν
συνεχεία κάτω από το πάτωμα.

ΝΑΙ

3.18.1.2. Πίνακα στεγανό, κατάλληλο για χρήση από ανοιχτού τύπου σκάφη,
με ασφαλειοδιακόπτες έξι (06) θέσεων με ενδείξεις LED και δύο στεγανές πρίζες
παροχής δώδεκα (12) volt.

ΝΑΙ

3.18.1.3. Όργανα ψηφιακά: Δύο στροφόμετρα, μετρητή στάθμης καυσίμου
συνδεδεμένο με την δεξαμενή/ές καυσίμου, ταχύμετρο, δύο μετρητές κλίσης
trim, δύο θερμόμετρα νερού, οπτικές ενδείξεις και εξαρτήματα ασφαλείας,
δείκτη χαμηλής στάθμης λαδιού στην τάπα αναπλήρωσης λαδιού, βομβητή και
οπτική ένδειξη προειδοποίησης υπερθέρμανσης των κινητήρων, περιοριστή
στροφών λόγω υπερθέρμανσης των κινητήρων, κόφτη στροφών λόγω εξόδου της
προπέλας από το νερό καθώς και κάθε άλλο όργανο που κρίνεται απαραίτητο για
την ασφαλή λειτουργία των μηχανών.

ΝΑΙ

3.18.1.4. Συσκευή Π/Δ VHF DSC marine αδιάβροχη στην οποία θα παρέχεται
με αυτόματα μέσα η θέση του σκάφους και κεραία κατάλληλη για χρήση από
ανοιχτού τύπου σκάφη.

ΝΑΙ

3.18.1.5. Μαγνητική πυξίδα φωτιζόμενη (dimmer) ελαχίστης διαμέτρου ΝΑΙ



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Σελ. 9 από 56

δεκατεσσάρων (14) εκατοστών, εγκατεστημένη σε ευδιάκριτο για τον χειριστή
του σκάφους σημείο, κατάλληλη για ταχύτητες άνω των σαράντα (40) κόμβων.

3.18.1.6. Επί της υπερκατασκευής του σκάφους θα υπάρχουν  διαφανή
υδατοστεγή υαλοπίνακες (τζάμια) τύπου securit ή ισοδύναμα. Στους  διαφανής
υδατοστεγή υαλοπίνακες (τζάμια) τύπου securit ή ισοδύναμα του χώρου
διακυβέρνησης θα φέρουν επιπρόσθετα και ειδικούς ηλεκτρικούς
υαλοκαθαριστήρές καταλληλους για τον τύπο και την κατηγορία του σκαφους.

ΝΑΙ

3.18.1.7. Θα υπάρχουν κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές για την
συγκράτηση των επιβαινόντων καθώς και ζώνες ασφαλείας επί των καθισμάτων. ΝΑΙ

3.18.2.Πτερύγια (flaps) INOX, κατάλληλου μήκους και πλάτους τα οποία θα
λειτουργούν μέσω αντλίας λαδιού. ΝΑΙ

3.18.3.Πλοϊκούς φανούς που προβλέπονται από το ΔΚΑΣ (Διεθνής Κανονισμός
Αποφυγής Συγκρούσεως) 1972, όπως ισχύει, στην οροφή της γέφυρας. Επίσης,
τοποθετημένη επί της οροφής θα υπάρχει η κεραία (αφαιρούμενη,
αναδιπλούμενη) του Π/ΔVHFDSC, η κόρνα ισχύος τουλάχιστον 95db, καθώς και
μπλε φάρος, προβολέας τηλεχειριζόμενος και η κεραία του ραντάρ.

ΝΑΙ

3.18.4.Τα προβλεπόμενα από το ΔΚΑΣ ’72 σήματα ημέρας. ΝΑΙ

3.18.5.Δεξαμενή/ές καυσίμου, ικανής χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζει/ουν
την αυτονομία των τριακοσίων (300) μιλίων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο
2.9, προσαυξανόμενη/ες 15% επιπλέον για λόγους ασφάλειας.  Η/οι δεξαμενή/ές
θα είναι κατασκευασμένη/ες από ατσάλι με κατάλληλο πάχος και διαφράγματα.
Επίσης, η/οι δεξαμενή/ές θα φέρει/ουν κατάλληλες διατάξεις για την
αποστράγγισή της/ους, όταν το σκάφος θα είναι ανελκυσμένο.

ΝΑΙ

3.18.6.Ειδικούς σωλήνες καυσίμων, κατάλληλους για τον σκοπό τον οποίο
προορίζονται, οι οποίοι θα συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης
(declaration of conformity), που θα προσκομιστεί με την παράδοση των σκαφών.

ΝΑΙ

3.18.7.Κρίκους ρυμουλκήσεως, τουλάχιστον τρεις (03) πρώρα και δύο (02) στη
πρύμνη, κατάλληλους για ρυμούλκηση του σκάφους και ανέλκυσή του επί
τρέιλερ.

ΝΑΙ

3.18.8.Τουλάχιστον έξι (06) κοτσανέλα πρόσδεσης, ανοξείδωτα, βαρέως τύπου,
για την πρόσδεση του σκάφους. Τρία (03) τουλάχιστον σε κάθε πλευρά. ΝΑΙ

3.18.9.Τουλάχιστον τρεις (03) ανοξείδωτους κρίκους (δέστρες)   προσδέσεως και
στερέωσης υλικών σε κάθε πλευρά του σκάφους  κάθε πλευρά του σκάφους. Σε
περίπτωση που προσφερθεί σκάφος με αεροθαλάμους εξωτερικά αυτού και επί
των αεροθαλάμων, θα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (03) σε κάθε πλευρά
ενισχυμένοι, ανοξείδωτοι κρίκοι (δέστρες) πρόσδεσης προστατευτικών
μπαλονιών.

ΝΑΙ

3.18.10. Τρεις (03) αντλίες εξαντλήσεως υδάτων εκ των οποίων οι δύο (02) θα
είναι ηλεκτροκίνητες, δυνατότητας άντλησης τουλάχιστον 1000GPH,με χειρισμό
από τον χώρο διακυβέρνησης (κονσόλα) και η άλλη θα είναι χειροκίνητη.

ΝΑΙ

3.18.11. Εντός του χώρου διακυβέρνησης (επί της κονσόλας), ένα (01) Marine
Radar (προαιρετικά solidstate), με έγχρωμη LCD μονάδα ενδείξεων
προσαρμοσμένο για σκάφη υψηλών ταχυτήτων, με ευκρινείς ενδείξεις στεγανό,
χωνευτό, με οθόνη όχι μικρότερη των οχτώ (8’’) και δυνατότητα ανίχνευσης δέκα
έξι ναυτικών μιλίων (16 ν.μ.) τουλάχιστον, με δυνατότητα παροχής πληροφοριών
από GPS (σύνδεση με το GPS του σκάφους). Προαιρετικά να παρέχεται η
δυνατότητα υποτύπωσης στόχων.

ΝΑΙ



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Σελ. 10 από 56

3.18.12. Εντός του χώρου διακυβέρνησης (επί της κονσόλας), ένα (01)
έγχρωμο GPS - Plotter στεγανό, χωνευτό. Η οθόνη δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη από 8¨ ενώ θα διαθέτει πανελλαδικό χάρτη.

ΝΑΙ

3.18.13. Εντός του χώρου διακυβέρνησης (επί της κονσόλας) θα φέρει ένα
(01) αισθητήρα βυθομέτρου, εσωτερικό, που θα συνδέεται στην οθόνη του GPS -
Plotter ή στην οθόνη του RADAR.

ΝΑΙ

3.18.14. Κατάλληλες θυρίδες επιθεώρησης, καθώς και κατάλληλα ενδεικτικά,
καταμετρητικά και εξαεριστικά για όλες τις δεξαμενές και τα στεγανά του
σκάφους.

ΝΑΙ

3.18.15. Τουλάχιστον ένα (01) στεγανό προβολέα έρευνας –
εντοπισμού/αναγνώρισης, υψηλών δυνατοτήτων και ισχύος, τύπου led στην
οροφή της γέφυρας, χειριζόμενο από τον χώρο διακυβέρνησης.

ΝΑΙ

3.18.16. Αποθηκευτικό χώρο για τουλάχιστον έξι (06) παραβλήματα. ΝΑΙ

3.18.17. Στην πρύμνη, ανοξείδωτη αποσπώμενη μπάρα (προφυλακτήρα)
διαμέτρου σαράντα (40) mm που θα καλύπτει τους κινητήρες (σε περίπτωση που
προσφερθούν εξωλέμβιοι κινητήρες).

ΝΑΙ

3.18.18. Εργαλειοθήκη με εργαλεία επισκευής και ένα (01) σετ κολλήματα για
πρόχειρη επιδιόρθωση πνευστού τμήματος λέμβου (Σε περίπτωση που
προσφερθεί η λύση του σκάφους με αεροθαλάμους).

ΝΑΙ

3.18.19. Τρεις (03) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, πέντε (05) κιλών έκαστος,
ένας τοποθετημένος εσωτερικά του χώρου διακυβερνήσεως, ένας
τοποθετημένος στο θάλαμο ασθενών και ένας τοποθετημένος στο χώρο
ενδιαίτησης του πληρώματος.

ΝΑΙ

3.18.20. Πέντε (05) σχοινιά, των είκοσι (20) μέτρων έκαστο, Φ 12 mm. ΝΑΙ

3.18.21. Έξι (06) μπαλόνια προστασίας πλευρικά, φουσκωτά με βαλβίδα
διαστάσεων: μήκος 62cm, διάμετρος 40 cm. ΝΑΙ

3.18.22. Φωτισμό καταστρώματος, μέσω τουλάχιστον έξι (06) λαμπτήρων
LED. ΝΑΙ

3.18.23. Λοιπά παρελκόμενα, ως ακολούθως: ΝΑΙ

3.18.23.1. Πέντε (05) βεγγαλικά χειρός, ερυθρού χρώματος, πέντε (05)
φωτοβολίδες αλεξιπτώτου ερυθρές, πέντε (05) φωτοβολίδες αλεξιπτώτου λευκές
(φωτιστικές) και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνού, εγκεκριμένου τύπου,
ισχύος τριών (03) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του σκάφους.

ΝΑΙ

3.18.23.2. Δεκατέσσερα (14) σωσίβια εγκεκριμένου τύπου. ΝΑΙ

3.18.23.3. Δύο (02) κυκλικά σωσίβια εγκεκριμένα κατά ΔΣ SOLAS ‘74, όπως
ισχύει, με σχοινί δεκαπέντε (15) μέτρων έκαστο Φ. 08mm.

ΝΑΙ

3.18.23.4. Ένα (01) μικρό φακό μπαταρίας στεγανό. ΝΑΙ

3.18.23.5. Ένα (01) τηλεσκοπικό γάντζο αλουμινίου. ΝΑΙ

3.18.23.6. Ένα (01) ζευγάρι ακουστικά για το πλύσιμο των  κινητήρων.
ΝΑΙ

(σε περίπτωση που
προσφερθούν

εξωλέμβιοι
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κινητήρες)

3.18.23.7. Δύο (02) σειρές ηλεκτρικών ασφαλειών. ΝΑΙ

3.18.23.8. Οδηγίες χρήσης - συντήρησης (σέρβις) των κινητήρων στην Ελληνική
ή/ και Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

3.18.23.9. Οδηγίες χρήσης συντήρησης του σκάφους, του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα. Τεχνικά (service) και λειτουργικά (operator’s)
εγχειρίδια για το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ένα σετ ανά
συσκευή.

ΝΑΙ

3.18.23.10. Μία (01) σειρά απαιτούμενων εργαλείων συντήρησης των
κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξειδικευμένων για τον τύπο
του κινητήρα, συσκευασμένα κατάλληλα εντός πλαστικής εργαλειοθήκης. ΝΑΙ

3.18.23.11. Δύο (02) σειρές εγχυτήρων (μία για κάθε κινητήρα). ΝΑΙ

3.18.23.12. Ένα (01) κιβώτιο με σωληνάρια γράσου κατάλληλο για τις κύριες
μηχανές και γρασαδόρο.

ΝΑΙ

3.18.23.13. Ένα (01) κιβώτιο με σπρέι καθαρισμού και συντήρησης ηλεκτρικών
μερών κινητήρων. ΝΑΙ

3.18.23.14. Ένα (01) κιβώτιο με φιάλες συμπλήρωσης υγρών trim. ΝΑΙ

3.18.23.15. Δύο (02) πτερωτές αντλίας νερού ψύξης «ιμπέλερ» κυρίων μηχανών. ΝΑΙ

3.18.23.16. Δύο (02) σειρές ανοδίων. ΝΑΙ

3.18.23.17. Μία (01) (σειρά) ανταλλακτικών λαμπτήρων για τα φώτα
ναυσιπλοΐας.

ΝΑΙ

3.18.23.18. Απόθεμα (stock) λαδιού μηχανών για εκατό (100) ώρες λειτουργίας. ΝΑΙ

3.18.23.19. Ένα (01) κιβώτιο με φιάλες βαλβολίνης (λίτρου), συνοδευόμενο από
συσκευή έκχυσης.

ΝΑΙ

3.18.23.20. Τέσσερα (04) σετ φίλτρων υδατοπαγίδων. ΝΑΙ

3.18.23.21. Τα υλικά των παραγράφων 3.18.23.10 έως 3.18.23.20 δεν θα
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας.

ΝΑΙ

3.18.23.22. Η οθόνη της παραγράφου 3.18.11 θα έχει τη δυνατότητα, μέσω
κατάλληλης συνδεσμολογίας, να απεικονίζει τα δεδομένα των συσκευών των
παραγράφων 3.18.12 και 3.18.13 και αντίστοιχα, η οθόνη της παραγράφου
3.18.12 θα έχει τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας, να
απεικονίζει τα δεδομένα της συσκευής της παραγράφου 3.18.11, στην περίπτωση
που μία εκ των δύο (02) οθονών τεθεί εκτός λειτουργίας.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΑΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΝΑΙ

4.1. Ο εξοπλισμός του κάθε σκάφους θα περιλαμβάνει επίσης: ΝΑΙ

4.1.1. Ένα (01) σύστημα AIS (Αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας
πλοίου) το οποίο να είναι συμβατό με το GPS - Plotter και να απεικονίζει τα
δεδομένα στην οθόνη του [προαιρετικά θα διαθέτει κατόπιν επιλογής
λειτουργίες STANDARD mode (κανονική λειτουργία), SILENT mode (Receive
Only mode) και SECURE mode (encrypted) καθώς και δυνατότητα επιλογής

ΝΑΙ
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μεταξύ των τριών λειτουργιών διαθέτοντας α) Αλγόριθμο Κρυπτογράφησης
Blowfish (128bit) και β) Αλγόριθμο Κρυπτογράφησης AES (Advance Encryption
System)].

4.1.2. Θα παρασχεθεί ψυγείο ανάλογο της κατηγορίας του σκάφους το οποίο
θα λειτουργεί με τους συσσωρευτές του σκάφους. NAI

4.1.3. Κατάλληλο τρέιλερ για την μεταφορά των σκαφών, με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά/παρελκόμενα (Θα παρασχεθεί ένα (01) τρείλερ και για τα τρία
(03) σκάφη):

ΝΑΙ

4.1.3.1. Τρέιλερ ικανό να μεταφέρει το σκάφος με πλήρες φορτίο (χωρίς
άτομα). Το υλικό κατασκευής του τρέιλερ να είναι από γαλβανιζέ υλικό. ΝΑΙ

4.1.3.2. Το ωφέλιμο φορτίο του τρέιλερ θα είναι τουλάχιστον  κατάλληλο για
τη μεταφορά του σκάφους και πλήρως φορτίου (καύσιμα, εφόδια,εξοπλισμός),
συν 15% επιπλέον του βάρους του σκάφους και του εξοπλισμού του.

ΝΑΙ

4.1.3.3. Θα φέρει φώτα στεγανά και σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. ΝΑΙ

4.1.3.4. Θα φέρει ικανό εργάτη με ιμάντα και γάντζο για την ανέλκυση του
σκάφους επί του τρέιλερ. ΝΑΙ

4.1.3.5. Θα φέρει ιμάντα πρόσδεσης με καστάνια για την πρόσδεση του
σκάφους. ΝΑΙ

4.1.3.6. Θα παρασχεθεί ανταλλακτικό ελαστικό (ρεζέρβα) ασφαλισμένο και
προστατευμένο με κατάλληλο κάλυμμα επί του τρέιλερ στη σωστή διάσταση. ΝΑΙ

4.1.3.7. Θα παρασχεθεί πιστοποιημένος (για τα αντίστοιχα κιλά) γρύλος προς
ανύψωση του τρέιλερ με το προσφερόμενο σκάφος επί αυτού, άνευ
επιβαινόντων και πλήρως υπολοίπου φορτίου (καύσιμα, εφόδια), για
αντικατάσταση των ελαστικών (τροχών) καθώς και σχετικός εργαλειακός
εξοπλισμός (όπως κλειδιά). Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα προσκομιστεί με την
παράδοση των σκαφών.

ΝΑΙ

4.1.3.8. Θα παρασχεθούν τουλάχιστον τέσσερις (04) σφήνες (τάκοι)
ακινητοποίησης. ΝΑΙ

4.1.4.  Κατάλληλη σταθερή βάση για την εναπόθεση του σκάφους (θα
παρασχεθούν τρεις (03) κατάλληλες βάσεις εναπόθεσης των σκαφών- Mία (01)
για κάθε σκάφος):

ΝΑΙ

4.1.4.1. Θα παρασχεθεί κατάλληλη σταθερή βάση για την ανέλκυση και
προσωρινή εναπόθεση των σκαφών για μικρής έκτασης επισκευή και
συντήρηση.

ΝΑΙ

4.1.4.2.  Το ωφέλιμο φορτίο της σταθερής βάσης θα είναι τουλάχιστον,
κατάλληλο για την εναπόθεση του σκάφους πλήρως φορτίου (καύσιμα,
εφόδια, εξοπλισμός), συν 30% επιπλέον του βάρους του σκάφους και του
εξοπλισμού του.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΝΑΙ

5.1. Η ισχύς πρόωσης των σκαφών θα εξασφαλίζεται από δύο (02) κύριες έσω-
έξω ή εξωλέμβιες πετρελαιομηχανές (DIESEL) ναυτικού τύπου, αναγνωρισμένου
κατασκευαστικού οίκου, με ατσάλινες (inox) έλικες (προπέλες) και τα
παρελκόμενά τους, αντιθέτου φοράς και ικανής ισχύος, ώστε να επιτυγχάνονται

ΝΑΙ
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οι απαιτούμενες επιδόσεις.

5.2. Τα σκάφη θα έχουν αφενός αυξημένες ελικτικές ικανότητες, και αφετέρου
δυνατότητα πλου σε χαμηλές ταχύτητες ώστε να διευκολύνεται η αποστολή
τους. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλεύσης των σκαφών και με
μόνο μία κύρια μηχανή.

ΝΑΙ

5.3. Θα υπάρχει η δυνατότητα εκκίνησης-διακοπής λειτουργίας των κυρίων
μηχανών από τον χώρο διακυβέρνησης και τοπικά. Παράλληλα στον χώρο
διακυβέρνησης θα υφίσταται οπτικοακουστικό σύστημα παρακολούθησης
λειτουργίας και αναγγελίας βλαβών των κυρίων μηχανών.

ΝΑΙ

5.4. Οι μηχανές θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα
(ψηφιακής τεχνολογίας).

ΝΑΙ

5.5. Το σημείο στήριξης – σύνδεσης των μηχανών με τη γάστρα (παπαδιά) για
ενίσχυση θα υφίστανται ανοξείδωτες λάμες, κατάλληλου πάχους, μία πάνω και
μία κάτω για κάθε κινητήρα.

ΝΑΙ

(μόνο στην
περίπτωση
εξωλέμβιων

μηχανών)

5.6. Οι μηχανές θα συνδέονται μεταξύ τους με ανοξείδωτη μπάρα ζεύξης.

ΝΑΙ

(μόνο στην
περίπτωση
εξωλέμβιων

μηχανών)

5.7. Η κάθε μηχανή θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριστά ώστε να
αναπτύσσει ταχύτητα σκάφους τουλάχιστον δώδεκα (12) κόμβων με τέσσερις
(04) επιβαίνοντες και πληρότητα καυσίμου. ΝΑΙ

5.8. Το σκάφος θα φέρει κατάλληλες υδατοπαγίδες με θυρίδες επιθεώρησης
καθώς και βάνα για την αποστράγγισή τους.

ΝΑΙ

5.9. Με την παράδοση των τριών (03) περιπολικών σκαφών θα παραδοθούν δύο
(02) έλικες (προπέλες). Παράδοση μεγαλύτερου αριθμού ελίκων θα αξιολογηθεί
θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ

6.1. Η εκκίνηση των μηχανών και γενικά το σκάφος θα τροφοδοτείται με τάση
δώδεκα(12 Volt DC). Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
σύμφωνα με τους κανονισμούς ως προς τον τύπο, τη διατομή και τις συνδέσεις
τους και θα φέρουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου από Νηογνώμονα το οποίο θα
προσκομιστεί με την παράδοση των σκαφών. Όλα τα καλώδια θα διέρχονται από
ειδικούς οδηγούς (κανάλια) με υδατοστεγείς διακλαδωτήρες και με τέτοιο τρόπο
ώστε να μπορούν ν’ αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.

ΝΑΙ

6.2. Στο χώρο αποθήκευσης των μπαταριών θα υπάρχουν ασφάλειες και
γενικοί διακόπτες χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και
ISOLATOR.

ΝΑΙ

6.3. Οι συσσωρευτές θα είναι δεμένοι στη βάση τους με ιμάντα (ανοξείδωτη
καστάνια) και οι πόλοι τους θα είναι καλυμμένοι με ελαστικό περίβλημα. ΝΑΙ

6.4. Θα διατίθενται ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών εκκίνησης για κάθε
μία εκ των κυρίων μηχανών κατάλληλα εγκιβωτισμένη και επαρκούς
χωρητικότητας-ρεύματος εκκίνησης (CA-CCA) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή των μηχανών ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα γεφύρωσης με

ΝΑΙ
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επιλογέα. Η φόρτιση να γίνεται από τις κύριες μηχανές κατά τη λειτουργία τους.

6.5. Θα διατίθεται ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών τροφοδότησης των
ναυτιλιακών – τηλεπικοινωνιακών οργάνων κατάλληλα εγκιβωτισμένη ενώ θα
υπάρχει η δυνατότητα γεφύρωσης με επιλογέα με τις συστοιχίες των
συσσωρευτών που προορίζονται για την εκκίνηση των κυρίων μηχανών. Η
φόρτιση θα γίνεται από τις κύριες μηχανές κατά τη λειτουργία τους, ενώ θα
υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την προστασία των οργάνων από υπέρταση.

ΝΑΙ

6.6. Η συσκευή Π/Δ VHF DSC θα τροφοδοτείται τόσο από την πηγή της παρ.
6.5 όσο και από ανεξάρτητη εφεδρική πηγή ενέργειας (συσσωρευτής), ώστε σε
περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση
κλήσεων κινδύνου και ασφάλειας. Η ανεξάρτητη εφεδρική πηγή ενέργειας θα
έχει τη δυνατότητα τροφοδότησης της συσκευής Π/Δ VHF DSC για χρονική
περίοδο τουλάχιστον 6 ωρών ενώ η φόρτιση της θα γίνεται με αυτόματα μέσα
που θα εξασφαλίζουν πλήρη φόρτιση των συσσωρευτών σε χρόνο μικρότερο των
δέκα(10) ωρών και θα διαθέτουν σύστημα συναγερμού χαμηλής τάσης.

ΝΑΙ

6.7. Θα διατίθενται ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών τροφοδότησης του
ιατρικού εξοπλισμού κατάλληλα εγκιβωτισμένη ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα
γεφύρωσης με επιλογέα με τις συστοιχίες των συσσωρευτών που προορίζονται
για την εκκίνηση των κυρίων μηχανών και των ναυτιλιακών οργάνων. Η φόρτιση
θα γίνεται από τις κύριες μηχανές κατά τη λειτουργία τους, ενώ θα υπάρχει
κατάλληλη πρόβλεψη για την προστασία των οργάνων από υπέρταση.

NAI

6.8. Θα διατίθεται ειδικός αυτόματος φορτιστής για την φόρτιση των όλων
των συσσωρευτών εγκατεστημένος με κατάλληλο επιλογέα και πίνακα, ο οποίος
θα τροφοδοτείται από ρεύμα ξηράς διακόσια είκοσι (220V). Για την προστασία
από βραχυκύκλωμα θα χρησιμοποιείται κατάλληλη ηλεκτρική ασφάλεια.

ΝΑΙ

6.9. Στο χώρο διακυβέρνησης επί της υπερκατασκευής θα υπάρχουν όργανα
παρακολούθησης της κατάστασης, της κάθε συστοιχίας συσσωρευτών
(βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ενδεικτική λυχνία σφάλματος φόρτισης) και
προειδοποιητικό σύστημα συναγερμού χαμηλής τάσης των συσσωρευτών (Low
Voltage Alarm).

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ /
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. NAI

7.1.  Ο θάλαμος ασθενούς επί της υπερκατασκευής να είναι εξοπλισμένος με τα
παρακάτω βασικά στοιχεία διακομιδής ασθενούς τυποποιημένα προϊόντα, βάσει
του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1865.

1) Φορείο ασθενούς, κύριο, ένα (01).

2) Ειδική ηλεκτρική βάση κύριου φορείου, μία (01).

3) Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς, ένα (01).

4 Φορείο πολυτραυματία (scoop), ένα (01).

5) Κάθισμα διακομιδής ασθενούς, ένα (01).

6) Στρώμα κενού, ένα (01).

7) Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία, μία (01)

NAI

7.1.1. Φορείο Ασθενούς, Κύριο: NAI

7.1.1.1.  Να φέρεται σε ενσωματωμένη πτυσσόμενη τροχήλατη βάση, με την
οποία να αποτελεί ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Να είναι εφοδιασμένο
με τροχούς κύλισης ελαστικούς διαμέτρου εκατό(100) mm τουλάχιστον, με
δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης πορείας μέσω περιστροφής περί τον κάθετο

ΝΑΙ
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άξονα (caster wheels) των δύο τροχών, όπως και με δυνατότητα ασφάλισης
τουλάχιστον των δύο τροχών (φρένο ποδιού). Να έχει τη δυνατότητα μέσω
χειρολαβών, να φέρεται είτε στα χέρια των φορέων με πλήρως συνεπτυγμένη
την τροχήλατη βάση, είτε κυλιόμενο. Να έχει τη δυνατότητα κλιμακωτής
ανύψωσης - καταβίβασης του επιπέδου κατάκλισης του ασθενούς, υπό την
έννοια των πολλαπλών ενδιάμεσων στάσεων κατά την σύμπτυξη - ανάπτυξη της
τροχήλατης βάσεως του φορείου. Να δύναται το εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος
να ανυψώνεται και να καταβιβάζεται το ένα ανεξάρτητα από το άλλο, ώστε η
επιφάνεια κατάκλισης του ασθενούς να αποκτά ρυθμιζόμενη κλίση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω (Trendelenburg). Οι χειρολαβές να είναι σχεδιασμένες
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού.

7.1.1.2. Να είναι δυνατή η σύμπτυξη του φορείου προς διευκόλυνση της
φόρτωσης και αντιστρόφως κατά την έξοδο του φορείου να εκπτύσσεται και να
μεταβάλλεται σε ένα κυλιόμενο σύστημα. Πρέπει ως εκ τούτου να διασφαλιστεί
ότι το επίπεδο στην καμπίνα ασθενούς, πάνω στο οποίο τοποθετείται το φορείο
να είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος με τους σχετικούς τροχούς φόρτωσης του
φορείου, ώστε να μην παρουσιάζεται δυσκολία ή αδυναμία τοποθέτησής του.

ΝΑΙ

7.1.1.3.  Όταν το φορείο τοποθετηθεί στην τελική του θέση, εντός του θαλάμου,
και ασφαλιστεί, να είναι ευχερής η πλήρης ρύθμιση της πτυσσόμενης πλάτης του
φορείου -ακόμη και σε ανύψωση έως τις εννενήντα μοίρες (90o-) δίχως να
υπάρχει επαφή με τα πλαϊνά τοιχώματα και το λοιπό εξοπλισμό και να μην
εμποδίζει τη λειτουργικότητα των όποιων συρταριών.

ΝΑΙ

7.1.1.4. Οι μηχανισμοί λειτουργίας του να έχουν σαφείς και μόνιμες ενδείξεις,
κατά προτίμηση με σύμβολα γραφικών, που να δείχνουν τις θέσεις και τις
ρυθμίσεις τους. Οι μηχανισμοί αυτοί να είναι ασφαλείς για τους χρήστες και τους
ασθενείς.

ΝΑΙ

7.1.1.5. Όλες οι λειτουργίες του να παραμένουν εντελώς ανεπηρέαστες από την
οποιαδήποτε κίνηση της τροχήλατης βάσης. ΝΑΙ

7.1.1.6. Μετά την είσοδό του στο θάλαμο ασθενούς να ασφαλίζεται επί της
ειδικής βάσεως με εύκολο και ασφαλή μηχανισμό. ΝΑΙ

7.1.1.7. Η επιφάνεια κατάκλισης του να είναι εξ ολοκλήρου επίπεδη και
κατασκευασμένη από ανθεκτικά, ελαφρά υλικά που να μην επηρεάζονται από τα
συνήθη απορρυπαντικά – απολυμαντικά. Η περιοχή του θώρακα να είναι
κατασκευασμένη από άκαμπτο υλικό ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή
θωρακικών συμπιέσεων.

ΝΑΙ

7.1.1.8. Η επιφάνεια κατάκλισης του να μην επιτρέπει την ολίσθηση του
ασθενούς και να είναι καλυμμένη με στρώμα διακομιδής, το οποίο να
εξασφαλίζει άνεση στον ασθενή και να επιτρέπει την εκτέλεση
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Το στρώμα διακομιδής να έχει τη
δυνατότητα να προσαρμόζεται σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις ανάκλησης του
φορείου και να μην επιτρέπει τον εμποτισμό του με υγρά & αίμα.

ΝΑΙ

7.1.1.9. Η επιφάνεια κατάκλισης του να έχει ρυθμιζόμενη την περιοχή της πλάτης
με ελάχιστο μήκος 600 mm, να είναι δυνατή η ανάκληση της κατά 75ο

τουλάχιστον και να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ανάκλησης της σε
τουλάχιστον πέντε (5) επιθυμητά σημεία, υπό όλες τις κανονικές συνθήκες
φόρτωσης και εκφόρτωσης.

ΝΑΙ

7.1.1.10.  Η επιφάνεια κατάκλισης του να διαθέτει ρυθμιζόμενο τμήμα των κάτω
άκρων με ελάχιστο μήκος εννιακοσιών(900) mm και να έχει δυνατότητα
ρύθμισης της κλίσης της κατά τουλάχιστον δέκα πέντεμοιρών (15o) καθώς και
δυνατότητα ρύθμισής της, υπό όλες τις κανονικές συνθήκες φόρτωσης και

ΝΑΙ
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εκφόρτωσης.

7.1.1.11.  Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (03) ζώνες ασφαλείας πρόσδεσης
ασθενούς ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης με μεταλλικό κούμπωμα. ΝΑΙ

7.1.1.12. Στα πλάγια να φέρει πτυσσόμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα τα
οποία να έχουν ελάχιστο μήκος πεντακοσιών (500) mm και ύψος μεταξύ εκατόν
πενήντα (150) και διακοσιών(200) mm.

ΝΑΙ

7.1.1.13. Μαζί με την ενσωματωμένη πτυσσόμενη τροχήλατη βάση, να είναι
κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό, μη οξειδούμενο, ανθεκτικό υλικό που να
μην επηρεάζεται από τα συνήθη απορρυπαντικά – απολυμαντικά.

ΝΑΙ

7.1.1.14. Πρέπει να διαθέτει προσθαφαιρούμενη συσκευή ανάρτησης ορού. ΝΑΙ

7.1.1.15. Να έχει διαστάσεις όταν είναι έτοιμο προς χρήση:

Μήκος: (1950
20
50

 ) mm

Πλάτος: (550
30
20

 ) mm

Ύψος: όχι ανώτερο των τριακοσιών πενήντα(350) mm από την
βάση μέχρι την επιφάνεια φόρτωσης. Οποιοδήποτε μήκος  εντός του εύρους των
εβδομήντα (70)mm έτσι όπως προσδιορίζεται από τα ανωτέρω, θα είναι
αποδεκτό και θα θεωρείται ότι πληρεί της βασικές απαιτήσεις, ενώ μεγαλύτερο
μήκος άνω του ανώτατου ορίου (1950mm +20mm) θα θεωρείται πλεονέκτημα
και θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

7.1.1.16. Συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο των σαραντα πέντε κιλών (45 Kg).
Μικρότερο βάρος θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης.

ΝΑΙ

Να δηλωθεί

7.1.1.17. Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον εκατόν πενήντα κιλών(150 Kg). ΝΑΙ

7.1.2. Ειδική ηλεκτρική βάση κύριου φορείου: ΝΑΙ

7.1.2.1. Ανάρτηση.

Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με αυτορυθμιζόμενη απόσβεση κραδασμών, η
οποία θα εξασφαλίζει απορρόφηση των ισχυρών κραδασμών χωρίς να τίθεται σε
συντονισμό ή να προκαλεί ναυτία στον μεταφερόμενο.

Η ανάρτηση θα ενεργοποιείται με την πίεση κομβίου και θα  αυτορυθμίζεται σε
σχέση με το βάρος του ασθενούς.

Ο μηχανισμός απορρόφησης κραδασμών, πρέπει να ενεργεί και κατά την
επιτάχυνση του σκάφους, όπως και κατά την μείωση της ταχύτητας του σκάφους.

Στις περιπτώσεις μείωσης ταχύτητας του σκάφους και κατά τη στιγμή
απορρόφησης του δυναμικού φορτίου, δεν πρέπει η κεφαλή του ασθενούς να
βρεθεί χαμηλότερα από το ύψος των ποδιών του.

ΝΑΙ

7.1.2.2. Κινήσεις.

Η βάση θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Κλίση του φορείου σε θέση Trendeleburg και Αντί –
Trendeleburg.

- Ύψωση της επιφάνειας στήριξης του φορείου σε ύψος
πεντακοσιών (500) mm τουλάχιστον, χωρίς ανάρτηση (αναστολή λειτουργίας της)
για τη δυνατότητα θωρακικών συμπιέσεων.

ΝΑΙ
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- Εύκολη πλάγια ολίσθηση όλης της βάσης, χωρίς να προεξέχουν
οδηγοί στο πάτωμα, για να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης και από τις δύο
πλευρές του κυρίως φορείου.

Σε κατάσταση ηρεμίας το φορείο θα πρέπει να παραμένει σε οριζόντια θέση. Το
κάτω μέρος της βάσης θα πρέπει να εισέχει κατά 100 mm τουλάχιστον κατά
μήκος των πλευρών και ύψος 70 mm για να επιτρέπει το εύκολο πέρασμα των
ποδιών του προσωπικού.

7.1.2.3.  Φόρτωμα φορείου.

Θα πρέπει η φόρτωση να γίνεται από το πλαϊνό της βάσης και κατά μήκος του
διαδρόμου εντός του θαλάμου ασθενούς και ενδιάμεσα των δύο φορείων μέσω
ενσωματωμένης, πτυσσόμενης ράμπας φόρτωσης, εάν τούτο είναι αναγκαίο για
την εύκολη και άμεση φόρτωση και εξαγωγή του φορείου.

ΝΑΙ

7.1.2.4. Συστήματα ασφαλείας.

Σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας με ρεύμα, το σύστημα θα πρέπει αυτόματα
να ηρεμεί στο χαμηλότερο οριζόντιο σημείο για να επιτρέπει την φόρτωση ή
εκφόρτωση του φορείου.

Το σύστημα δεν θα επιτρέπει την φόρτωση του φορείου, όταν είναι ρυθμισμένη
στην θέση του αντί – trendelemburg για να μην συμβούν ατυχήματα στον ασθενή
και το προσωπικό.

ΝΑΙ

7.1.2.5. Η λειτουργία της ειδικής ηλεκτρικής βάσης του κυρίως φορείου θα
γίνεται με συνεχές ρεύμα δώδεκα (12) Volt. ΝΑΙ

7.1.2.6. Να υπάρχει ηχητικό σήμα σε περίπτωση που δεν υπάρχει ασθενής πάνω
στο φορείο της ειδικής ηλεκτρικής βάσης και έχουν ξεχαστεί ανοικτοί οι
διακόπτες λειτουργίας της για την αποφυγή αδειάσματος του συσσωρευτή.

ΝΑΙ

7.1.3.  : Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς. ΝΑΙ

7.1.3.1. Να είναι ελαφριάς κατασκευής – πτυσσόμενο, να διαθέτει χειρολαβές
στις τέσσερις άκρες του, δύο (02) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας
ασφάλισης και απασφάλισης) και τέσσερα (04) σημεία στήριξης.

ΝΑΙ

7.1.3.2. Να διπλώνει τέσσερις (04) φορές όταν δεν χρησιμοποιείται. ΝΑΙ

7.1.3.3. Η επιφάνειά κατάκλισης του ασθενούς να είναι από ανθεκτικό,
πλενόμενο, αδιάβροχο και ακτινοδιαπερατό υλικό. ΝΑΙ

7.1.3.4. Όταν χρησιμοποιείται να αναπτύσσεται και να ασφαλίζει σε ειδικές,
πιστοποημένες βάσεις με κατάλληλη ασφάλιση – αγκύρωση ικανή να
συγκρατήσει το φορείο φέροντας ασθενή, για τουλάχιστον τις δυνάμεις που
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κατά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση εντάσεως 10
G δίχως να προκληθεί μετατόπιση του φορείου άνω των εκατόν πενήντα
χιλιοστών  (150 mm).

ΝΑΙ

7.1.3.5. Οι βάσεις στήριξης θα είναι σπαστές, αναδιπλούμενες επί του
τοιχώματος (θα εγκολπώνονται στο τοίχωμα) χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργικότητα των καθισμάτων στην ίδια επιφάνεια, εάν υπάρχουν.

ΝΑΙ

7.1.3.6. Να έχει διαστάσεις:
Κατά την χρήση (ανεπτυγμένο):
- Μήκος: 205 cm (±5%)

- Πλάτος: 55 cm (±10%)

- Ύψος: 12 cm (±25%)

ΝΑΙ
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Κατά την αποθήκευση (συμπτυγμένο):
- Μήκος: 57 cm (±15%)

- Πλάτος: 25 cm (±15%)

- Ύψος: 10 cm (±25%)

7.1.3.7. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα επτά κιλά (07)Kg. ΝΑΙ

7.1.3.8. Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον εκατόν πενήντα κιλά(150 Kg). ΝΑΙ

7.1.4.  Φορείο Πολυτραυματία (scoop):

 Να είναι ειδικό διαιρούμενο φορείο (scoop) για περισυλλογή
πολυτραυματία.

 Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό υψηλής αντοχής και να έχει
το μικρότερο δυνατό βάρος (όχι πάνω από έντεκα κιλά(11 Kg)).

 Η επιφάνειές του να είναι κατάλληλης υφής προκειμένου να εξασφαλίζεται
η απόλυτη στήριξη του μεταφερόμενου ασθενούς και να καθίσταται
δυνατός ο εύκολος καθαρισμός και η απολύμανσή του με οποιοδήποτε
τρόπο.

 Να διαθέτει τρεις (03) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης και
απασφάλισης), για την ακινητοποίηση του ασθενούς

 Να έχει διαστάσεις:

- μήκος: το χρησιμοποιούμενο μήκος να είναι κατ’ ελάχιστον 1.650 mm και να
εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τα 2.000 mm. Όταν το
φορείο είναι αναδιπλωμένο το μήκος του να μην ξεπερνά τα 1.200 mm,

- πλάτος: τουλάχιστον 400 mm (στην περιοχή που εμφανίζει την μέγιστη
διάστασή του),

- πάχος (όταν το φορείο είναι αναδιπλωμένο): μέγιστο ενενήντα χιλιοστών (90
mm).

 Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον εκατόν πενήντα κιλά(150 Kg).

ΝΑΙ

7.1.5.  Κάθισμα διακομιδής ασθενούς:

 Να αφορά στη μεταφορά του ασθενούς μέχρι το πλωτό και όχι διακομιδή
του ασθενούς επ΄ αυτού του καθίσματος με το πλωτό. Το κάθισμα να είναι
πτυσσόμενο (αναδιπλούμενο), ελαφριάς κατασκευής, ανθεκτικό και να
αποθηκεύεται με κατάλληλες βάσεις στήριξης σε κατάλληλο σημείο του
σκάφους.

 Να είναι εφοδιασμένο με βραχίονες στήριξης πτυσσόμενους ή
ανακλινόμενους, υποπόδια και δύο (02) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας
(ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης).

 Να διαθέτει δύο (02) τηλεσκοπικές χειρολαβές έμπροσθεν, στις μπάρες των
κάτω άκρων, δύο (02) σπαστές χειρολαβές στην πλάτη του καθίσματος
καθώς και μία (01) εκτεινόμενη καθ’ ύψος χειρολαβή ως συνέχεια της
πλάτης του καθίσματος.

 Να είναι τροχήλατο και να φέρει τέσσερις (04) τροχούς, εκ των οποίων οι
δύο (02) οπίσθιοι να έχουν διάμετρο τουλάχιστον εκατόν πενήντα
χιλιοστά(150 mm).

 Η επιφάνειά του να είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό,
αντιμυκητιακό, πλενόμενο, αδιάβροχο, ανθεκτικό υλικό. Η κάλυψη της
έδρας και της πλάτης του να είναι από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό υλικό
και όχι από ύφασμα.

ΝΑΙ
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 Να διαθέτει ζεύγος ανακλινόμενων βραχιόνων με ερπύστρια, προκειμένου
να υποβοηθούν την μεταφορά του ασθενούς σε κεκλιμένη επιφάνεια
(σκάλες, κλπ.)

 Να είναι στιβαρής κατασκευής και να έχει συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο
των είκοσι κιλών (20) Kg.

 Να έχει διαστάσεις:

 πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο των πεντακοσιών (500) mm.

 μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των επτακοσίων(700) mm με τις δύο εμπρόσθιες
τηλεσκοπικές και τις δύο οπίσθιες σπαστές χειρολαβές καθώς και τις
ερπύστριες κλειστές, και ίσο ή μεγαλύτερο των 1290 mm με τις τέσσερις
παραπάνω χειρολαβές και τις ερπύστριες σε πλήρη έκταση

 ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 950 mm με την εκτεινόμενη χειρολαβή της
πλάτης κλειστή και ίσο ή μεγαλύτερο των 1370 mm με την χειρολαβή σε
πλήρη έκταση

 Μεταφερόμενο βάρος:  τουλάχιστον εκατόν πενήντα κιλών (150 Kg).

 Όταν δεν χρησιμοποιείται και το πλωτό βρίσκεται σε κίνηση, να στερεώνεται
και να ασφαλίζει εντός της καμπίνας του ασθενούς με τρόπο που να
εξασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών.

 Σε περίπτωση βλάβης των ερπυστριών, το κάθισμα να είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί ως συμβατικό, ακόμα και αν απαιτείται η απομάκρυνση των
ερπυστριών με ή χωρίς την χρήση εργαλείων που θα συνοδεύουν το
κάθισμα.

7.1.6.  Στρώμα κενού:

 Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, αδιάβροχο, μη πορώδες υλικό, να
πλένεται εύκολα και να είναι ακτινοδιαπερατό για τη διενέργεια
ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και κατάλληλο για την
διενέργεια εξετάσεων M.R.I.

 Η βαλβίδα εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα, να είναι σε τέτοια θέση ώστε να
μην ενοχλεί τον ασθενή.

 Η αντλία κενού να μπορεί να μειώσει την πίεση από 500 hPa σε 4 min.

 Το στρώμα κενού συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του να
εκπληρώνει τα ακόλουθα:

- αντοχή στην θερμότητα: 60 οC

- αντοχή στο ψύχος: -20 οC

- σημείο τήξης: 100 οC

 Να έχει τις ελάχιστες διαστάσεις:

- μήκος: 2000 mm

- πλάτος (όχι σε κατάσταση κενού): 800 mm

- Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg.

 Να παραδοθεί πλήρες με όλα τα εξαρτήματα και να αποτελείται από:

- Το κυρίως στρώμα, με τέσσερις (04) τουλάχιστον χειρολαβές από κάθε
πλευρά.

- Τέσσερις (04) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας ασθενούς (ταχείας ασφάλισης –
απασφάλισης).

- Αντλία παραγωγής κενού.

 Συνολικό βάρος με την αντλία παραγωγής κενού το μικρότερο δυνατό (όχι
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πάνω από δεκαπέντε κιλά(15 kg)).

 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης

 Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 1865-1.

7.1.7. Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία:

 Να είναι ειδική για την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης και να είναι
κατασκευασμένη από ανθεκτικά, και ελαφριά υλικά (π.χ. LLPE), να επιπλέει,
να πλένεται εύκολα, να απολυμαίνεται και να είναι ακτινοδιαπερατή για την
διενέργεια ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων (X-ray, CT, κλπ.)

 Να έχει διαστάσεις: Μήκος 1830 – 1980 mm

Πλάτος 400 – 500 mm

Πάχος: μέγιστο 70 mm

 Βάρος όχι πάνω από οκτώ (08) Kg.

 Μέγιστο μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) Kg.

 Να συνοδεύεται από τουλάχιστον τρεις (03) ζώνες ασφαλείας για την
ακινητοποίηση του ασθενούς.

ΝΑΙ

7.2  Υγειονομικός εξοπλισμός θαλάμου ασθενούς: ΝΑΙ

7.2.1. Ο θάλαμος ασθενούς να είναι εξοπλισμένος με τα εξής βασικά στοιχεία
υγειονομικού εξοπλισμού:

1) Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών, μία (01).

2) Σάκος Πρώτων Βοηθειών, ένας (01).

3) Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού ασθενούς με τα παρελκόμενά της, μία
(01)

4) Απινιδωτής / Μόνιτορ, ένας (01).

5) Ογκομετρική αντλία ενδοφλέβιας έκχυσης υγρών, μία (01).

6) Φορητός Αναπνευστήρας, ένας (01).

7) Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση, μία (01).

8) Χειροκίνητη αναρρόφηση, μία (01).

9) Παλμικό Οξύμετρο, ένα (01).

10) Παροχές Οξυγόνου.

11) Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισμού), ένα (01) σετ.

12) Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο), ένα (01).

13) Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής, ένα (01).

14) Συλλογή χειρουργικών εργαλείων, μία (01)

15) Πιεσόμετρο ψηφιακό, ένα (01).

16) Στηθοσκόπιο, ένα (01).

17) Συσκευή Ταχείας Έκχυσης Υγρών, μία (01).

18) Σακχαρόμετρο, ένα (01).

19) Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού), ένα (01).

20) Χώρος αποθήκευσης – φύλαξης υγρών με ελεγχόμενη θερμοκρασία, ένας (01).

21) Βαλίτσα-Συρταριέρα Φαρμάκων, μία (01).

22)  Διαγνωστικός φωτισμός, ένας (01).

ΝΑΙ



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Σελ. 21 από 56

7.2.1.1.  Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών.

Να προσφερθεί μία βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών που να ικανοποιεί τις παρακάτω
απαιτήσεις και να έχει την δυνατότητα στήριξής της μέσα σε κατάλληλα
διαμορφωμένη υποδοχή (θήκη) του θαλάμου, με ευχέρεια κατά την απόθεση και
ανάληψή της.

Η ειδική βαλίτσα να είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό π.χ. από ΑΒS ή
άλλο ισοδύναμο υλικό. Να αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία να είναι
σχεδιασμένα έτσι, ώστε να δίνουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους
αποθήκευσης. Τα εσωτερικά χωρίσματα να είναι ρυθμιζόμενα και
μετακινούμενα για τοποθέτηση και αποθήκευση υγειονομικού υλικού.

Η βαλίτσα να φέρει ενσωματωμένη χειρολαβή και ο γενικός σχεδιασμός της, να
της δίνει εύκολη μεταφορά και αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση. Οι διαστάσεις της
να μην είναι μικρότερες από 400 Χ 300 Χ 150 mm.

Το χρώμα της βαλίτσας να είναι κατά προτίμηση πορτοκαλί και να φέρει φωτο-
αντανακλαστικές λωρίδες σήμανσης.

ΝΑΙ

7.2.1.2. Σάκος Πρώτων Βοηθειών.

 Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα, υψηλής αντοχής.

 Να προβλέπεται η δυνατότητα στήριξής της μέσα σε κατάλληλα
διαμορφωμένη υποδοχή (θήκη) του θαλάμου, με ευχέρεια κατά την
απόθεση και ανάληψή της.

 Να διαθέτει εσωτερικά χωρίσματα.

 Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο (02) εξωτερικές
πλαϊνές και μια εμπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού
υλικού.

 Να διαθέτει ιμάντα ανάρτησης στον ώμο καθώς και χειρολαβές, για την
εύκολη και ασφαλή μεταφορά του.

 Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον εξήντα (60) lit και διαστάσεις όχι
μικρότερες από 600 Χ 350 Χ 300 mm.

 Να είναι έντονου χρωματισμού (κατά προτίμηση πορτοκαλί ή κόκκινος) και
να φέρει φωτο-αντανακλαστικές λωρίδες σήμανσης.

ΝΑΙ

7.2.1.3.       Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού ασθενούς με τα παρελκόμενά
του.

 Να είναι πολλαπλών χρήσεων.

 Ο ασκός και οι μάσκες να μπορούν να κλιβανιστούν σε κλίβανο ατμού ή να
αποστειρωθούν με αέριο.

 Να διαθέτει τρεις δεξαμενές ασκού με όγκους 200-350, 500-700 και
τουλάχιστον 1300 ml κατάλληλες για όλες τις ηλικίες ασθενούς (νεογνά,
παίδες και ενήλικες).

 Να συνοδεύεται από έξι (6) μάσκες Νο 0, 1, 2, 3, 4 και 5, για όλο το ηλικιακό
εύρος των ασθενών, των οποίων η περιοχή επαφής με τον ασθενή, να είναι
κατασκευασμένο από μαλακή σιλικόνη, 100% latex-free προς αποφυγή
διαρροών και να είναι διαφανείς.

 Να διαθέτει ενσωματωμένη ή δυνατότητα σύνδεσης με βαλβίδα PEEP.

 Να διαθέτει ειδική υποδοχή σύνδεσης με παροχή οξυγόνου.

 Να συνοδεύεται από θήκη με όλα τα εξαρτήματα, εύκολα μεταφερόμενη
μέσω ιμάντα ανάρτησης και ιδιαίτερης αντοχής.

 Να συνοδεύεται από διαφανή αποθεματικό ασκό οξυγόνου και σωλήνα
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παροχής οξυγόνου με μήκος τουλάχιστον 1,5 m.

 Να προσκομιστεί αναλυτική λίστα ανταλλακτικών, προκειμένου σε
περίπτωση βλάβης να είναι δυνατή η επισκευή της συσκευής και να μην
επιβάλλεται η απόσυρσή της.

7.2.1.4.  Απινιδωτής – Monitor.

Γενικά:

 Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χειροκίνητης
(manual) και αυτόματης (AED) λειτουργίας με φωνητικές οδηγίες.

 Να είναι στέρεος και κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και
ανθεκτικός σε συνθήκες διάσωσης, εκτός νοσοκομείου (ασθενοφόρα,
κινητές μονάδες, πλωτά και πτητικά μέσα, κλπ.) και να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά. Να πληροί τις συνθήκες λειτουργίας:

- θερμοκρασία: 0-45 °C.

- υγρασία: έως 95%.

- στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού: τουλάχιστον IP44.

- υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις: να διαθέτει πιστοποίηση για
τουλάχιστον 0,75 meter drop test. Υψηλότερος συντελεστής αντοχής θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Η συσκευή να είναι φορητού τύπου και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς.

 Να μπορεί να τοποθετηθεί στέρεα και με ασφάλεια, σε βάση του ίδιου
κατασκευαστή εντός του θαλάμου ασθενούς.

 Το βάρος του να είναι το ελάχιστο δυνατό και όχι μεγαλύτερο των 10 Kg,
συμπεριλαμβανομένης της/των μπαταρίας/ών και των ηλεκτροδίων
απινίδωσης (paddles), προκειμένου να αξιολογηθεί. Το μικρότερο βάρος θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Να λειτουργεί με ρεύμα 220-240V/AC, 12-15V/DC και με ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία/ες.

 Η μπαταρία/ες να φορτίζεται ανεξάρτητα από την στάθμη φόρτισής της/των
και με εξωτερικό φορτιστή μπαταριών 220-240V/AC ανεξάρτητα από τον
απινιδωτή/monitor. Να αποδίδει/ουν τουλάχιστον τριακόσιες(300)
απινιδώσεις στα εκατόν πενήντα (150) Joules ή πέντε (05) h
παρακολούθησης (monitoring), με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη/ες.
Μεγαλύτερος αριθμός απινιδώσεων θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Ο απινιδωτής να είναι σε θέση να λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240V/AC,
σε περίπτωση μη φορτισμένης μπαταρίας/ες.

 Να υπάρχει η δυνατότητα επαναφόρτισης της μπαταρίας/ων μέσω τάσης
220-240V/AC και 12-15V/DC. Για φόρτιση από 12-15V/AC εντός του
οχήματος, η συσκευή να συνοδεύεται από καλώδιο φόρτισης και κατάλληλο
μετασχηματιστή.

 Να αναφερθεί ο απαιτούμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας στο 100%
αυτής, ο οποίος να είναι ο ελάχιστος δυνατός και όχι μεγαλύτερος από
πέντε (05) h, προκειμένου να αξιολογηθεί. Μικρότερος χρόνος φόρτισης θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Να διαθέτει αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας.

 Να συνοδεύεται από λογισμικό για την αποστολή/μεταφορά όλων των
δεδομένων της συσκευής σε Η/Υ και τα υλικά που ενδεχομένως απαιτούνται.
Η επικοινωνία της συσκευής με τον Η/Υ να δύναται να επιτευχθεί ενσύρματα
είτε ασύρματα.

ΝΑΙ
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7.2.1.4.1. Απινιδωτής.

 Η μέγιστη χορηγούμενη ενέργεια να είναι τουλάχιστον εκατό πενήντα (150)
Joules.

 Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της χορηγούμενης ενέργειας σε βήματα
μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης χορηγούμενης ενέργειας.

 Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου επαφής των paddles με το σώμα του
ασθενούς και συναγερμό για την μη καλή επαφή αυτών.

 Η επιλογή της ενέργειας καθώς και η φόρτιση-εκφόρτιση να γίνεται από τον
πίνακα ελέγχου της συσκευής και από τα paddles.

 Να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συγχρονισμένης κα ασύγχρονης
απινίδωσης.

 Ο χρόνος φόρτισης στα εκατό πενήντα (150) Joules να είναι το μέγιστο δέκα
(10) sec, με καινούργια/ες και πλήρως φορτισμένη/ες μπαταρία/ες.

 Να συνοδεύεται από paddles ενηλίκων και παίδων (τα οποία
ελευθερώνονται πολύ εύκολα), καθώς και από ένα ζεύγος αυτοκόλλητων
ηλεκτροδίων (pads) μιας χρήσεως.

 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη και καταγραφής
τουλάχιστον τριακοσιών(300) λεπτών ΗΚΓ.

 Να λαμβάνει ΗΚΓ δώδεκα (12) απαγωγών.

 Να φέρει βαθμίδα μέτρησης NIBP και να συνοδεύεται από περιχειρίδα
ενηλίκων.

 Να δύναται να φέρει βαθμίδα IBP.

 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διάγνωσης 12πολικού ΗΚΓ,
υποστηριζόμενο από τον πιο πρόσφατο αλγόριθμο.

 Να φέρει βαθμίδα SpO2 και να συνοδεύεται από έναν αισθητήρα ενηλίκων
πολλαπλών χρήσεων.

 Να δύναται να φέρει ενσωματωμένο ενισχυτή μέτρησης EtCO2.

 Να φέρει ενσωματωμένο εξωτερικό αναίμακτο βηματοδότη με τα εξής
χαρακτηριστικά:

- Πλάτος παλμού βηματοδότησης: 20 – 40 msec

- Να λειτουργεί σε demand & fixed rate

- Ένταση ρεύματος: 0 – 140 mA

- Παλμοί: 50 – 170 / λεπτό (bpm)

ΝΑΙ

7.2.1.4.2.    Monitor.

 Να διαθέτει οθόνη μεγάλης ευκρίνειας, και να αναφερθεί το μέγεθός της, το
οποίο να είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον έξι(6’’), στην οποία να
απεικονίζονται: (Μεγαλύτερη οθόνη θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης)

- Τιμή χορηγούμενης ενέργειας.

- Τρία (03) κανάλια ΗΚΓ.

- Απαγωγή του ΗΚΓ.

- Καρδιακός ρυθμός.

- Κυματομορφή και ένδειξη εκπνεόμενου CO2 (καπνογράφος).

ΝΑΙ
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- Ρυθμός βηματοδότησης και αποδιδόμενο φορτίο βηματοδότησης.

- Alarms καρδιακής συχνότητας με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια.

- Κορεσμός οξυγόνου (SpO2) σε αριθμητική ένδειξη και κυματομορφή.

- Αριθμητική ένδειξη της ΝΙΒΡ και IP.

- Γραφική απεικόνιση ζωτικών παραμέτρων (trend).

- Μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή κατά την αυτόματη λειτουργία (AED).

 Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια
(αυτόματα ή χειροκίνητα) για όλες τις ενεργές παραμέτρους του ασθενούς.

 Να λαμβάνει πλήρες ΗΚΓ δώδεκα (12) απαγωγών, με ενσωματωμένο στην
συσκευή μεταγωγέα από απαγωγή σε απαγωγή.

7.2.1.4.3.   Καταγραφικό.

 Να περιλαμβάνει καταγραφικό θερμικού τύπου, με τουλάχιστον μία
ταχύτητα καταγραφής και οπωσδήποτε την 25 mm/sec.

 Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης καταγραφής του ΗΚΓ.

 Να έχει την δυνατότητα καταγραφής τριών (03) απαγωγών ταυτόχρονα.

 Να έχει την δυνατότητα καθυστερημένης καταγραφής για τουλάχιστον έξι
(06) sec.

 Το πλάτος του χαρτιού να είναι τουλάχιστον ογδόντα (80)mm.

ΝΑΙ

7.2.1.5.  Ογκομετρική αντλία ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών.

 Να είναι φορητή, ογκομετρική και μικρού όγκου, ταυτόχρονης διπλής
τουλάχιστον χορήγησης ενδοφλέβιων φαρμάκων, υγρών, διαλυμάτων και
αίματος.

 Να λειτουργεί με την παροχή τάσης 12-15V/DC του σκάφους μέσω
κατάλληλου βύσματος, μέσω παροχής τάσης 220-240V/AC, καθώς και μέσω
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με αυτονομία για τουλάχιστον τρεις (03)
ώρες.

 Να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς ανάρτησής της εντός του θαλάμου
ασθενούς σε κατάλληλη θέση.

 Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται να απεικονίζονται σε ψηφιακή οθόνη
που διαθέτει η συσκευή.

 Να δίνει την δυνατότητα χορήγησης με ρυθμιζόμενη ροή από 0.1 έως 1.000
ml/h σε ενήλικες και παιδιά.

 Να παρέχει ακρίβεια ρυθμίσεων ±5% και να διαθέτει συναγερμούς (alarms).

 Να μπορεί να υπολογίσει το ρυθμό έγχυσης με βάση τη χορηγούμενη δόση
όταν καταχωρηθούν παράμετροι όπως: δόση, βάρος του ασθενούς,
ποσότητα φαρμάκου.

 Να διαθέτει σύστημα απομάκρυνσης των φυσαλίδων χωρίς να απαιτείται η
αποσύνδεση του ασθενή.

 Να διαθέτει προστασία ασφαλείας που εμποδίζει την ελεύθερη ή
ανάστροφη ροή σε κάθε περίπτωση λάθους χειρισμού ή μηχανικής
δυσλειτουργίας.

 Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την
πλήρη λειτουργία της συσκευής.

ΝΑΙ

7.2.1.6.  Φορητός Αναπνευστήρας.

- Ο αναπνευστήρας να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης
ΝΑΙ
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τεχνολογίας και κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων και παίδων κατά την
διακομιδή τους με επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα.

- Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους που να μην υπερβαίνει τα έξι (06) Kg
συμπεριλαμβανομένης/ων της/των μπαταρίας/ών, ώστε να είναι εύκολη η
μεταφορά του μέσω χειρολαβής και να μπορεί να σταθεροποιηθεί με ασφάλεια
σε ειδική προς τούτο βάση του ίδιου κατασκευαστή εντός του θαλάμου
ασθενούς. Θα πρέπει επίσης να είναι εύκολο, το να αποσπάται από την βάση
αυτή και να φέρει ειδικά άγκιστρα ανάρτησής του από τις πλευρικές ράγες του
φορείου ασθενούς. Μικρότερο βάρος θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

- Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις:

- Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις.

- Προστασία από το νερό.

- Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία (-15°C) – (50 °C).

- Λειτουργία σε ατμοσφαιρική πίεση 700 – 1100 hPa.

- Να έχει απλό και εύκολο χειρισμό ώστε να μπορεί να τον χειριστεί με
ασφάλεια το ιατρικό και διασωστικό προσωπικό του οχήματος. Γι’ αυτό το λόγο
να διαθέτει έγχρωμα πεδία ρύθμισης ή άμεση ηλικιακή προεπιλογή ρυθμίσεων.

- Να λειτουργεί με κινητήριο δύναμη το Ο2 από το δίκτυο του πλωτού, μικρές
φορητές ή μεγάλες φιάλες καθώς και από παροχή νοσοκομείου με ειδικό
σύνδεσμο ασφαλείας.

- Να έχει δυνατότητα επιλογής μέσω διακόπτη μεταξύ 100% οξυγόνου ή
μίγματος οξυγόνου – ατμοσφαιρικού αέρα, που θα αναρροφάται μέσω φίλτρου
από το περιβάλλον.

- Να λειτουργεί με την παροχή τάσης 12-15V/DC του σκάφους μέσω κατάλληλου
βύσματος, μέσω παροχής τάσης 220-240V/AC, καθώς και μέσω
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με αυτονομία για τουλάχιστον πέντε (05) ώρες.
Μεγαλύτερος χρόνος αυτονομίας  θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

- Να επιτρέπει την εφαρμογή IPPV, SIMV με πίεση υποστήριξης, CPAP με πίεση
υποστήριξης καθώς και PEEP μέσω ενσωματωμένης στο μηχάνημα βαλβίδας. Να
αναφερθούν επιπλέον μέθοδοι αερισμού ή λειτουργίες.

- Όλες οι ρυθμίσεις για λόγους ασφάλειας και ευχρηστίας θα γίνονται στον
αναπνευστήρα μέσω περιστροφικών ή πιεζόμενων διακοπτών επιλογής και όχι
μέσω επιλογών σε οθόνη αφής (touch screen).

- Να διαθέτει ρυθμίσεις για:

- Όγκο αναπνοής VT: 100 – 2000 ml άμεσα ρυθμιζόμενο (το κατώτερο όριο να
μην υπερβαίνει τα 100 ml, ενώ το ανώτερο όριο να είναι τουλάχιστον 2000 ml).

- Συχνότητα αερισμού: έως 50 bpm.

- Σχέση Ι:Ε (1:3 – 2:1 τουλάχιστον)

- ΡΕΕΡ: 0 – 20 mbar

- Χρόνο εισπνοής

- Πίεση υποστήριξης έως 30 mbar

- Περιορισμό πίεσης έως 60 mbar

- Να διαθέτει απαραίτητα αυτόματη παρακολούθηση του αερισμού του
ασθενούς με μέτρηση και ένδειξη του εκπνεόμενου όγκου και αυτόματο
συναγερμό σε περίπτωση απόκλισής του.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο όριο μέγιστης πίεσης αερισμού καθώς επίσης
ενδείξεις και μηνύματα – συναγερμούς σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης –
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αποσύνδεσης από τον ασθενή, πτώση τροφοδοσίας, διαρροής, άπνοιας, βλάβης,
κλπ.

- Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη με ψηφιακές ενδείξεις όλων των μετρούμενων
παραμέτρων και της πίεσης του αερισμού του ασθενούς, καθώς και μηνύματα
προς τον χειριστή για τη διευκόλυνσή του.

- Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή, να
μπορούν να αποστειρωθούν, και να δύναται να λειτουργεί απ’ ευθείας και με
κύκλωμα ασθενούς μιας χρήσης.

- Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από:

- Ένα (01) πλήρες κύκλωμα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και
δοκιμαστικό ασκό (test lung) λειτουργίας

- Ένα (1) συνδετικό σωλήνα, για την σύνδεση του αναπνευστήρα με το δίκτυο
αερίων ή φιάλη Ο2

- Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα εντός θαλάμου ασθενούς και μεταφοράς
του με ενσωματωμένη φιάλη οξυγόνου και αποθηκευτικές θήκες.

- Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 220-240V/AC και επαναφορτιζόμενη
μπαταρία,

- Καλώδιο τροφοδοσίας και μετασχηματιστή με ειδικό βύσμα για παροχή 12-
15V/DC εντός πλωτού ή εναέριου μέσου διακομιδής

- Να πληροί τα διεθνή πρότυπα ICE/EN 60601-1, ISO 10651-3 και RTCA DO-160.

7.2.1.7.  Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση.

 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη. Να είναι στέρεα, ανθεκτική σε
σκληρή χρήση και ειδικότερα να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις:

 Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις (να δοθούν τα σχετικά στοιχεία).

 Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερμοκρασία 0 – 40 °C.

 Το βάρος της να μην υπερβαίνει τα έξι (06) Kg μαζί με την μπαταρία.
Μικρότερο βάρος θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης.

 Να είναι εργονομικής κατασκευής και φορητή με ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύμα
220-240V/AC και 12-15V/DC (μέσω καλωδίου και μέσω επιτοίχιας βάσης
φόρτισης-στήριξης του ίδιου κατασκευαστή) και η συσκευή να συνοδεύεται
από τα απαραίτητα παρελκόμενα που εξασφαλίζουν την φόρτιση καθώς και
από την επιτοίχια βάση φόρτισης-στήριξης.

 Να είναι απλή στον χειρισμό κατά την λειτουργία και η αποσυναρμολόγηση
των επιμέρους παρελκόμενών της και η αφαίρεση της μπαταρίας να είναι
εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων.

 Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την δημιουργία
εστιών μόλυνσης. Ο καθαρισμός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήματά της
(φιάλη, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ.) που έρχονται σε επαφή με τα διάφορα
εκκρίματα των ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο.

 Να τοποθετείται και να λειτουργεί στο θάλαμο ασθενούς στην βάση
φόρτισης-στήριξης που να καθιστά εύκολη, στέρεα και ασφαλή την
τοποθέτησή της.

 Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 25 lit/min και το
μέγιστο κενό που επιτυγχάνει η αντλία να είναι τουλάχιστον 75 Kpa.
Μεγαλύτερη  αναρροφητική ικανότητα και μεγαλύτερο κενό θα
αξιολογηθούν θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης συνεχόμενης (όχι διαβαθμισμένης) της
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αναρροφητικής ικανότητας χειροκίνητα, είτε μέσω προεπιλεγόμενων
επιπέδων υποπίεσης και να φέρει μανόμετρο ένδειξης ή ψηφιακή ένδειξη
της πίεσης αναρρόφησης. Προκρίνεται η δυνατότητα ρύθμισης της
αναρροφητικής ικανότητας να επιτυγχάνεται μέσω συνεχόμενης ρύθμισης
(όχι διαβαθμσμένης) και όχι μέσω προεπιλεγμένων επιπέδων πίεσης η οποία
θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.

 Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1000 ml (1 lit), με ασφαλιστική δικλείδα,
ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας.

 Να διαθέτει ένδειξη λειτουργίας και κλιμακωτή ένδειξη επιπέδου φόρτισης
της μπαταρίας.

 Όταν γεμίζει η φιάλη εκκριμάτων, να διαθέτει σύστημα διακοπής
αναρρόφησης. Να λειτουργεί και με σακούλες εκκριμάτων μιας χρήσεως.

 Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της μπαταρίας να είναι η ελάχιστη, όχι
μεγαλύτερη από 12 h και ο χρόνος αυτονομίας της συσκευής με πλήρως
φορτισμένη μπαταρία να είναι τουλάχιστον 60 min. Ο μικρότερος χρόνος
φόρτισης και ο μεγαλύτερος χρόνος αυτονομίας θα αξιολογηθούν θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Να διαθέτει φίλτρο αντιμικροβιακό και υγρασίας.

 Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1.5 m (±10%).

 Οι απαραίτητες ρυθμίσεις να γίνονται εύκολα ακόμη και αν η συσκευή
βρίσκεται αναρτημένη επί της βάσης φόρτισης.

 Να πληροί τα διεθή πρότυπα ασφαλείας EN 60601-1 & EN ISO 10079-1.

7.2.1.8. Χειροκίνητη Αναρρόφηση.

 Να είναι κατασκευασμένη από PVC φιλικό προς τον ασθενή.

 Να είναι φορητή και να αποσυναρμολογείται εύκολα και χωρίς την χρήση
εργαλείων, προκειμένου τα εξαρτήματά της να μπορούν να καθαριστούν,
απολυμανθούν και αποστειρωθούν.

 Το βάρος της να μην υπερβαίνει τα 350 gr με το δοχείο εκκριμάτων άδειο,
προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της με το ένα χέρι.

 Το κενό που επιτυγχάνει να είναι τουλάχιστον 550 mmHg και η μέγιστη ροή
τουλάχιστον 20 lit/min.

 Να διαθέτει δοχείο συλλογής εκκριμάτων, χωρητικότητας τουλάχιστον 250
ml.

 Να συνοδεύεται από σωλήνα αναρρόφησης, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και
δοχείο συλλογής.

 Το ρύγχος αναρρόφησης να δύναται να περιστρέφεται κατά 100°
τουλάχιστον, προς εξυπηρέτηση της αναρρόφησης.

ΝΑΙ

7.2.1.9.  Παλμικό Οξύμετρο.

 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

 Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.

 Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:

- Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις.

- Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερμοκρασία 0 - 45 °C.

- Το βάρος του να μην υπερβαίνει το ένα (01) Kg. Mικρότερο βάρος θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Να είναι φορητό, μικρού όγκου να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και
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αποθήκευσης του ίδιου κατασκευαστή και εντός της καμπίνας του ασθενούς
να τοποθετείται σε στέρεα σε ασφαλή κατάλληλα διαμορφωμένη θέση.

 Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO2, του αριθμού των
σφίξεων/min (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλμού και της ποιότητας
του σήματος.

 Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO2 και 1 BPM.

 Να έχει εύρος μετρήσεως SpO2: 1 – 100% και BPM: 30 – 240/min.

 Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO2 και BPM: 2% ή ± 2 μονάδες.

 Να διαθέτει συναγερμούς με προκαθορισμένα όρια, για SpO2 και BPM με
οπτική και ακουστική ένδειξη.

 Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να
συνοδεύεται από έναν (01) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών
χρήσεων καθώς και καλώδιο προέκτασής του.

 Το καλώδιο του αισθητήρα ενηλίκων μαζί με την προέκταση να είναι
τουλάχιστον 2.0 m.Το μεγαλύτερο μήκος του θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

 Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα.

 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά
την παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον15 h και να
διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.
Μεγαλύτερη αυτονομία θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

7.2.1.10.  Παροχές Οξυγόνου. ΝΑΙ

7.2.1.10.1.  Σταθερή παροχή Οξυγόνου.

Nα προσφερθούν τρεις (03) φιάλες οξυγόνου χωρητικότητας η κάθε μία 2000 lt
(10 lt Χ 200 atm) λόγω ομοιογένειας υλικού. Οι φιάλες θα είναι
κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα και θα στηρίζονται σε ειδικά
διασκευασμένες βάσεις. Η επιλογή της τοποθέτησης – αποθήκευσης
(κατακόρυφη ή οριζόντια) και της ασφαλούς συγκράτησης επαφίεται στην
επινοητικότητα του διασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μην
απαιτείται η αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου ή εξοπλισμού του θαλάμου
ασθενούς για να είναι ευχερής η αντικατάσταση των φιαλών αυτών. Η
συγκράτηση τους να επιτυγχάνεται με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας
(αποκλείονται υφασμάτινοι ή ελαστικοί ιμάντες), εύχρηστο και προσιτό στο
πλήρωμα και κατά τρόπο που να μην επιτρέπεται η απόσπασή τους από την
επιφάνεια στήριξης σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής του πλωτού μέσου.
Κατά μήκος του σώματος της φιάλης να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (02)
μηχανισμοί συγκράτησης και στερέωσης. Εάν υπάρχουν θύρες που καλύπτουν
του χώρους τοποθέτησης των φιαλών οξυγόνου, θα πρέπει το άνοιγμα των
θυρών αυτών να είναι απολύτως απρόσκοπτο και να μην εμποδίζεται από άλλο
εξοπλισμό που θα πρέπει να αφαιρεθεί ή μετακινηθεί, εκτός και εάν η αφαίρεση
του εμποδίζοντος εξοπλισμού είναι δυνατή εντός χρόνου δέκα (10) sec και δίχως
τη χρήση εργαλείων. Ακόμη, θα πρέπει στο σημείο που βρίσκονται οι ενδείξεις
των μανομέτρων των φιαλών, οι θύρες να έχουν διάφανο τμήμα, ώστε να μην
εμποδίζεται η ανάγνωσή τους.

Το οξυγόνο από τις φιάλες θα καταλήγει, με σύστημα σωληνώσεων
μεταφοράς που θα πρέπει να διασφαλίζει τη μη διαρροή οξυγόνου, σε πίνακα
(πάνελ) μέσω μανοεκτονωτού τεσσάρων (04) atm και δείκτη πίεσης.

Το όλο σύστημα να διαθέτει συναγερμό (με ηχητικό και οπτικό σήμα)
διαβάζοντας τις πληροφορίες από δύο (02) αισθητήρες σε περίπτωση που το
περιεχόμενο σε οξυγόνο καθώς και η πίεση παροχής μετά το μανομειωτήρα και
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πριν τον ασθενή είναι κάτω ή πάνω από τα προκαθορισμένα όρια (alarmmin ή
max). Επιθυμητή είναι η δυνατότητα ρύθμισης των ορίων του συναγερμού. Το
σύστημα με περισσότερες από δύο (02) ενδείξεις - συναγερμούς θα αξιολογηθεί
θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

Το όλο σύστημα θα συνοδεύεται από δύο (02) συσκευές
οξυγονοθεραπείας, οι οποίες θα προσαρμόζονται με ταχυσύνδεσμο τριών
σημείων (Bayonett), θα διαθέτουν ροόμετρο 0 – 15 lt / min και ειδική υποδοχή
για την προσαρμογή ελαστικού εύκαμπτου σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου με
μάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισμού (AMBU).

7.2.1.10.2. Φορητή παροχή Οξυγόνου.

Θα προσφερθούν δύο (02) πρόσθετες φορητές φιάλες οξυγόνου χωρητικότητας
τετρακοσίων λίτρων(400 lt) (2 lt Χ 200 atm), αποθηκευμένες σε κατάλληλα
διαμορφωμένη θέση στήριξης στο θάλαμο ασθενούς. Οι φορητές φιάλες θα
διαθέτουν μανοεκτονωτή και ενσωματωμένο κυκλικό ροόμετρο και θα
μεταφέρονται σε ειδική θήκη από αδιάβροχο ύφασμα πολυαμιδίου με
δυνατότητα ανάρτησης από τον ώμο.

Σημ.: Γενικά οτιδήποτε αφορά στον εξοπλισμό των πλωτών με
συστήματα παροχής οξυγόνου θα πρέπει να εναρμονίζονται στις Ευρωπαϊκές

οδηγίες, CEN, EN 1789 και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

ΝΑΙ

7.2.1.11.  Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισμού)

 Να είναι κατασκευασμένο βάσει του προτύπου ISO 7376.

 Να αποτελείται από μία λαβή και έξι λάμες No 0, 1, 2, 3, 4, 5 τύπου
McIntosh.

 Η λαβή και οι λάμες να είναι μεταλλικές.

 Η λαβή να είναι κανονική, διαμέτρου 28 mm και να δέχεται απλές αλκαλικές
μπαταρίες.

 Να διαθέτει πηγή λευκού  φωτισμού (4600 - 5500 °Κ), τύπου LED.

 Να παρέχει εγγυημένο φωτισμό 500 Lux σε απόσταση 20 mm από το άκρο
της λάμας και μετά από δεδομένο αριθμό κλιβανισμών, όπως προβλέπεται
από το ISO 7376.

 Στην λαβή να είναι η δυνατή η προσαρμογή και άλλων τύπων λαμών (Miller,
μεταβλητού άκρου, κλπ.).

 Η οπτική ίνα να είναι αποσπώμενη χωρίς την χρήση εργαλείων.

 Η βάση στην οποία τοποθετείται το λαμπάκι, να είναι μεταλλική.

 Επί της λαβής και επί των λαμών να είναι χαραγμένο το Lot Number ή το
Serial No. για εύκολη ιχνηλασιμότητά τους.

 Να συνοδεύεται από ειδικό βαλιτσάκι αποθήκευσης και μεταφοράς μιας
λαβής και πέντε (05) λαμών.

 Η λαβή και οι λάμες να κλιβανίζονται.

ΝΑΙ

7.2.1.12.  Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο).

 Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό
υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική
επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό.

 Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο
τραχειοτομίας).

 Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.

ΝΑΙ
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 Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση.

 Να είναι μιας χρήσεως.

 Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο
μηχανισμό προσαρμογής καθ’ ύψος.

7.2.1.13.  Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής.

 Να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους σανίδας ακινητοποίησης αλλά να
έχει και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο σύστημα.

 Να είναι κατασκευασμένο από υλικό ακτινοδιαπερατό.

 Να μην απορροφά υγρά και να καθαρίζεται εύκολα.

 Να διαθέτει ανοίγματα για τ’ αυτιά στο πλάι.

 Να αποτελείται από: μία βάση, δύο ρυθμιζόμενα πλαϊνά σώματα στήριξης
κεφαλής, δύο ιμάντες ακινητοποίησης κεφαλής πολλαπλών χρήσεων που
δένουν με λωρίδα τύπου Velcro.

ΝΑΙ

7.2.1.14.  Συλλογή Χειρουργικών Εργαλείων.

Μία συλλογή χειρουργικών εργαλείων (σετ) συρραφής. Η συλλογή θα περιέχει:

• Βελονοκάτοχο (κοντό) δέρματος - τεμ. Ένα (01)

• Λαβίδα ανατομική - τεμ. ένα(01)

• Λαβίδα χειρουργική - τεμ.  Ένα (01)

• Λαβίδα τύπου Pean κυρτή – τεμ. Δύο (02)

• Λαβίδα μονοδοντωτή Kocher - τεμ. Δύο (02)

• Λαβίδα Mosquitos κυρτή - τεμ.  Δύο (02)

• Ψαλίδι χειρουργικό κυρτό – τεμ. Ένα (01)

Τα ανωτέρω είδη θα περιέχονται σε μεταλλικό ανοξείδωτο κουτί, κατάλληλο για
αποστείρωση με ατμό.

ΝΑΙ

7.2.1.15.  Πιεσόμετρο ψηφιακό.

 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

 Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και
λειτουργία του, στέρεα και με ασφάλεια εντός και εκτός του θαλάμου
ασθενούς και να συνοδεύεται από θήκη.

 Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 0,5 Kg

 Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του αριθμού των σφίξεων/min
(BPM), της διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίματος.

 Να έχει εύρος μετρήσεως:

- BPM: 40 – 180/min τουλάχιστον

- NIBP: 30 – 250 mmHg τουλάχιστον

 Να έχει ακρίβεια μετρήσεων:

- BPM: ± 5% της ένδειξης τουλάχιστον.

- NIBP: ± 3 μονάδες τουλάχιστον.

 Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη.

 Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων.

 Να είναι δυνατή η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
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 Να συνοδεύεται από τρεις (3) περιχειρίδες (παίδων, ενηλίκων και
υπέρβαρων).

 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες.

 Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιμηθούν.

7.2.1.16.  Στηθοσκόπιο.

 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε
σκληρή χρήση.

 Τα άκρα που προσαρμόζονται στα αυτιά να καλύπτονται από μαλακό
πλαστικό και να προσφέρουν καλή εφαρμογή.

 Οι βραχίονες να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να παρέχουν καλή
ακουστική.

 Ο σωλήνας να είναι από εγκεκριμένο για τη χρήση αυτή πλαστικό υλικό, το
οποίο επιτρέπει το δίπλωμα του σωλήνα χωρίς να προκαλούνται σκασίματα,
ραγίσματα, τομές.

 Το διάφραγμα του στηθοσκοπίου να εφαρμόζει στην επιφάνεια του σώματος
και να έχει βέλτιστη ακουστική και διαστάσεις ενδεικτικά τέσσερα εκατοστά
(04 cm).

ΝΑΙ

7.2.1.17. Συσκευή ταχείας έκχυσης υγρών.

 Να δέχεται πλαστικό σάκο υγρών ενώς λίτρου (01 lt) (από τις συνήθεις
συσκευασίες που διατίθενται στην Ελληνική αγορά).

• Να διαθέτει αεροθάλαμο ο οποίος θα πληρούται με απλό και εύκολο
μηχανισμό (π.χ. πουάρ πιεσόμετρου).

• Να διαθέτει μανόμετρο για τον έλεγχο της ασκούμενης πίεσης στον
αεροθάλαμο.

• Να καθαρίζεται και να αποθηκεύεται εύκολα.

• Η μια του επιφάνεια να είναι από διαφανές ανθεκτικό υλικό για τον
άμεσο έλεγχο της ποσότητας του υγρού που περιέχει ο σάκος.

• Να αναρτάται εύκολα από τους μηχανισμούς ανάρτησης ορών του
πλωτού.

ΝΑΙ

7.2.1.18. Σακχαρόμετρο.

 Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος αίματος πρέπει να είναι μικρότερος από
δύο(02) μlit.

 Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος της
μέτρησης, πρέπει να είναι μικρότερος από δέκα (10) sec.

 Το εύρος των μετρήσεων πρέπει να είναι 20 – 600 mg/dL ή μεγαλύτερο.

 Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν μετρήσεις με
τριχοειδικό, φλεβικό και αρτηριακό ολικό αίμα.

 Η ημερομηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που
αναγράφεται στη συσκευασία ακόμα και μετά το άνοιγμά της.

 Ο μετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει την διενέργεια μέτρησης σακχάρου στο
αίμα, με ληγμένες ταινίες μέτρησης προς αποφυγή εσφαλμένων
αποτελεσμάτων.

 Το σύστημα μέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα την επάρκεια
δείγματος του αίματος και να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο με μήνυμα επί της
οθόνης, όσο και με ηχητικό σήμα.

 Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης
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δείγματος αίματος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης
αναλώσιμων ταινιών.

 Το εύρος αιματοκρίτη στο οποίο ο μετρητής πρέπει να μπορεί να δώσει
αξιόπιστα αποτελέσματα, να είναι τουλάχιστον 20 – 70%.

 Το σύστημα μέτρησης να συνοδεύεται από σκαρφιστήρες μιας χρήσεως,
διαμετρήματος αιχμής είκοσι τρία (23) G ή καλύτερου, με αυτόματο
μηχανισμό εκτίναξης – επιστροφής της αιχμής, που κρατούν την αιχμή
ασφαλισμένη στο εσωτερικό τους ακόμα και μετά τη χρήση τους για
ασφάλεια & υγιεινή.

 Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15197.

 Να συνοδεύεται από ταινίες μέτρησης σε συσκευασία των πενήντα (50)
τεμαχίων καθώς και από ισάριθμες σκαρρφιστήρες.

7.2.1.19. Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού)

 Να είναι γρήγοροι στην τοποθέτηση, αποτελεσματικοί και ευέλικτοι,
παρέχοντας την μέγιστη δυνατή υποστήριξη με την λιγότερη δυνατή
προσπάθεια και να περιλαμβάνουν και την αντλία.

 Να διαθέτουν έναν ενιαίο εσωτερικό θάλαμο που επιτρέπει την ακανόνιστη
κατανομή πολυστηρενίου που περιέχει.

 Το σετ να αποτελείται από τρία τεμάχια με διαστάσεις (±30%):
- 700 Χ 500 mm
- 1000 X 700 mm
- 1300 X 800 mm

 Να συνοδεύονται από τσάντα μεταφοράς από nylon, που θα περιλαμβάνει
και την αντλία

 Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό ανθεκτικό και να επιτρέπει τον εύκολο
καθαρισμό τους

 Η βαλβίδα να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να μην εμποδίζει την τοποθέτησή
τους στον ασθενή και να είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

 Να είναι συμβατοί με όλα τα συστήματα έλξης
 Να διαθέτουν μεγάλο αριθμό ιμάντων και λωρίδα τύπου Velcro που επιτρέπει

την τοποθέτηση των εγκάρσιων ιμάντων σε οποιαδήποτε θέση προς επίτευξη
γρηγορότερης ακινητοποίησης του άκρου του ασθενή

 Να είναι κατάλληλοι για την πραγματοποίηση ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων
και MRI

Το βάρος του σετ να μην είναι μεγαλύτερο από επτά κιλά (07 Kg).

ΝΑΙ

7.2.1.20.  Χώρος αποθήκευσης – φύλαξης υγρών.

Σε κατάλληλη θέση στο θάλαμο του ασθενούς θα τοποθετηθεί και θα
συγκρατείται ασφαλώς ένας αποσπώμενος, φορητός θάλαμος ψύξης –
θέρμανσης ελάχιστης χωρητικότητας 5 lit για την αποθήκευση και συντήρηση σε
επιθυμητή θερμοκρασία των χορηγούμενων υγρών ή φαρμάκων. Η ψυκτική του
απόδοση θα είναι τουλάχιστον 25οC χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του
περιβάλλοντος. Θα διαθέτει αυτόματο θερμοστάτη στους +5οC τουλάχιστον και
στη λειτουργία θέρμανσης θα διαθέτει επίσης αυτόματο θερμοστάτη στους
+65οC τουλάχιστον. Ο εν λόγω θάλαμος θα λειτουργεί με ρεύμα 12V DC που θα
το λαμβάνει μέσω καλωδίου με αφαιρούμενο ρευματολήπτη τύπου “αναπτήρα”
αυτοκινήτου από πρόσθετη γραμμή και ρευματοδότη του οχήματος.

ΝΑΙ

7.2.1.21.  Βαλίτσα-Συρταριέρα Φαρμάκων.

 Να είναι ελαφριάς κατασκευής.

 Να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό.

 Να διαθέτει ανθεκτική χειρολαβή για την μεταφορά της.

ΝΑΙ
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 Να διαθέτει χωρίσματα για την τοποθέτηση φαρμάκων και ειδικά
διαμορφωμένες θήκες.

 Να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια σταθερή και αποσπώμενη.

 Διαστάσεις ελάχιστες 400 Χ 190 Χ 340 mm.

7.2.1.22.  Διαγνωστικός φωτισμός.

Φωτιστικό στοιχείο ιωδίου ισχύος 1.650 Lux, μετρούμενη στην επιφάνεια του
φορείου ασθενούς και σε απόσταση τουλάχιστον 750 mm από την φωτεινή πηγή
και εντός περιοχής με ελάχιστη διάμετρο 200 mm, να τοποθετηθεί σε κατάλληλο
σημείο του εσωτερικού του θαλάμου ασθενούς με δυνατότητα ρύθμισης της
κατεύθυνσης και της απόστασης της παρεχόμενης δέσμης για καλύτερη
επισκόπηση ή μικροεπεμβάσεις σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος των
μεταφερόμενων ασθενών. Ο προβολέας να στηρίζεται σε αρθρωτό σπαστό ή
εύκαμπτο (σπιράλ) βραχίονα ή και να σύρεται σε ράγα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑΙ

8.1.  Ο θάλαμος ασθενούς θα είναι εξοπλισμένος και με τον εξής λοιπό
εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την υγειονομική υποστήριξη και την
παροχή Πρώτων Βοηθειών:

- Καθίσματα προσωπικού, δύο (02).

- Βοηθητικό κάθισμα προσωπικού, ένα (01).

- Ερμάρια (Ντουλάπια).

ΝΑΙ

8.1.1. Καθίσματα προσωπικού.

Θα τοποθετηθούν στον θάλαμο ασθενούς, θα πρέπει να είναι ισχυρής
κατασκευής, μαλακά, γεμισμένα και επικαλυμμένα με ειδικό υλικό
(βραδύκαυστο), ανθεκτικό στην πλύση και αποστείρωση με διάλυμα οικιακής
χρήσεως Χλωρίνη 10%. Τα καθίσματα να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας
εγκεκριμένου τύπου τριών σημείων αυτόματης περιέλιξης και με σωστή
τοποθέτηση και εφαρμογή στο σώμα του καθήμενου. Τα καθίσματα να
διαθέτουν προσκέφαλο. Η πλάτη και το προσκέφαλο να είναι τοποθετημένα με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν το ανατομικό κάθισμα του καθήμενου.

 Οι ελάχιστες διαστάσεις των καθισμάτων θα είναι:

- πλάτος τουλάχιστον τετρακοσίων πενήντα (450) mm.

- βάθος τουλάχιστον τετρακοσίων (400) mm.

- πάχος τουλάχιστον   πενήτα (50) mm.

Και τα δύο (02) καθίσματα θα είναι τοποθετημένα ακριβώς μπροστά από τα δύο
φορεία (κύριο και δευτερεύον), στην κορυφή τους και όχι πλευρικά και σε τέτοια
θέση ώστε το προσωπικό καθήμενο κανονικά σε αυτό, και με τη ζώνη ασφαλείας
σε χρήση, να δύναται να προβεί σε διασωστικές ενέργειες επί της κεφαλής του
ασθενούς. Να διαθέτουν πτυσσόμενους βραχίονες στήριξης. Τα καθίσματα να
είναι αναδιπλούμενο με μηχανισμό αυτόματης συγκράτησης κατά την
αναδίπλωση.

ΝΑΙ

8.1.2.  Βοηθητικό κάθισμα προσωπικού.

Ένα βοηθητικό κάθισμα προσωπικού, θα αναπτύσσεται στο διάστημα μεταξύ
των δύο φορείων και θα είναι δυνατή η ασφάλιση – αγκύστρωση επιδαπέδια. Το
κάθισμα θα είναι αναδιπλούμενο – πτυσσόμενο με φορά προς την κεφαλή των
ασθενών. Θα διαθέτει, επίσης, ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.

ΝΑΙ
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8.1.3. Ερμάρια.

Εντός του θαλάμου ασθενούς, και σε σημείο προσβάσιμο στο σύνολό του από
άτομο που είναι καθιστό και φορά ζώνη ασφαλείας στο κάθισμα πίσω από το
κεφάλι του ασθενούς του κυρίως φορείου, να κατασκευασθεί πάγκος νοσηλείας
με ερμάρια – συρτάρια – προθήκες – ράφια για την φύλαξη του υγειονομικού
υλικού, έτσι ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη εργονομία, καλύτερη
λειτουργικότητα και μέγιστη ασφάλεια.

Να κατασκευασθούν ειδικά ερμάρια για την αποθήκευση καθαρού και
ακάθαρτου ιματισμού (σεντόνια – κουβέρτες, κλπ.), με σαφή διαχωρισμό μεταξύ
τους. Τα ερμάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα για να
καθαρίζονται. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι λεία και ανθεκτική στη
διάβρωση ή την οξείδωση. Το υλικό κατασκευής τους να μην εμποτίζεται από
υγρά και να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά και καθαριστικά μέσα.

Τα συρτάρια να διαθέτουν μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει την ανεμπόδιστη
λειτουργία τους (άνοιγμα – κλείσιμο). Να διαθέτουν επίσης ειδική ασφάλεια η
οποία να μην επιτρέπει την απόσπασή τους από τον μηχανισμό τους παρά μόνο
όταν χρειάζεται να γίνει καθαριότητα στο εσωτερικό τους. Να διαθέτουν
χειρολαβές που να μην προεξέχουν (αποφυγή τραυματισμού) και ειδικό
σύστημα που να τα ασφαλίζει και να μην  επιτρέπει το ακούσιο άνοιγμα τους
όταν το πλωτό κινείται.

Τα ερμάρια να κλείνουν και να ασφαλίζουν με μηχανισμό ο οποίος να μην
επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα (κίνδυνος τραυματισμού), όταν το πλωτό
κινείται.

Να προβλέπεται μικρός πάγκος εργασίας-προπαρασκευής, κατά προτίμηση
πλησίον του ασθενούς, που θα διαθέτει λεία, σκληρή, οριζόντια, αδιαπότιστη και
ανθεκτική στην υγρασία και στα διαβρωτικά σκευάσματα επίπεδη επιφάνεια η
οποία να καθαρίζεται εύκολα, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 0,2 m2 και καμία
πλευρά της δεν θα είναι μικρότερη των 30 cm. Περιμετρικά του πάγκου αυτού
και προς τις ελεύθερες πλευρές του, να υπάρχει χείλος ύψος 3 έως 4 cm από
υλικό με τις ίδιες ιδιότητες που έχει και η επιφάνεια του (κατά προτίμηση να
είναι από το ίδιο υλικό ως ενιαίο σώμα και δη ανοξείδωτος χάλυβας). Ο θάλαμος
φροντίδας ασθενούς να διαθέτει νιπτήρα με παροχή νερού για καθαρισμό και
απολύμανση χεριών.

Εάν κατασκευασθούν προθήκες, να διαθέτουν συρόμενα “κρύσταλλα” από
“Plexiglass” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή που να κινούνται σε
ειδικές ράγες με ευχέρεια ή να ανοίγουν προς τα επάνω, συγκρατούμενα
ασφαλώς στην ανοικτή θέση με τη βοήθεια κατάλληλου μηχανισμού βραχιόνων.
Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις, να ασφαλίζουν έτσι ώστε να μην
ανοιγοκλείνουν όταν το πλωτό κινείται.

Εάν κατασκευασθούν ράφια – θήκες πρέπει οι επιφάνειες – γωνίες κλπ. να είναι
ατραυματικές ελάχιστων διαστάσεων βάθους 170 mm, ύψους 170 mm.

Γενικά τα ερμάρια – συρτάρια – προθήκες κτλ πρέπει να κλείνουν ερμητικά
προφυλάσσοντας το εσωτερικό από την είσοδο σκόνης κλπ.

Ειδικά τα ερμάρια του ακάθαρτου ιματισμού, σε μια επιφάνεια τους πρέπει να
διαθέτουν κατάλληλα ανοίγματα (περσίδες) εξαερισμού.

Στην εξωτερική επιφάνεια και σε εμφανές σημείο των συρταριών – ερμαρίων να
υπάρχουν ενδείξεις – ετικέτες του περιεχομένου τους.

Οι κατασκευές αποθήκευσης – φύλαξης (συρτάρια – ερμάρια – προθήκες –
ράφια κτλ) και οτιδήποτε προεξέχει πρέπει να καλύπτεται από ατραυματικό
υλικό προστατεύοντας το πλήρωμα και τους ασθενείς κατά την μεταφορά τους.
Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των κατασκευών αποθήκευσης-φύλαξης να είναι
εφικτή δίχως την ανάγκη μετακίνησης ή αφαίρεσης του κυρίως φορείου.

ΝΑΙ
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8.1.3.1. Στην αριστερή πλευρά του θαλάμου ασθενών και πλησίον της οροφής να
υπάρχουν δύο (02) τουλάχιστον ντουλάπια που να φέρουν στην πρόσοψή τους
συρόμενα ή ανοιγόμενα προς τα επάνω “κρύσταλλα” από “Plexiglass” (PMMA -
Polymethyl methacrylate) διαφανή, για την τοποθέτηση ιατροφαρμακευτικού
υλικού. Δύο (02) επίσης τουλάχιστον ντουλάπια με συρόμενα ή ανοιγόμενα προς
τα επάνω  “κρύσταλλα” από “Plexiglass” (PMMA - Polymethyl methacrylate)
διαφανή να υπάρχουν επίσης στην αριστερή πλευρά και πλησίον της πίσω
θύρας.

ΝΑΙ

8.1.3.2. Στην αριστερή πλευρά του θαλάμου ασθενών να υπάρχουν επίσης δύο
(02) τουλάχιστον ντουλάπια για την αποθήκευση ιατροφαρμακευτικού υλικού. ΝΑΙ

8.1.3.3.  Στην δεξιά πλευρά του θαλάμου ασθενών και πλησίον της οροφής να
υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ντουλάπια που να φέρουν στην πρόσοψή τους
συρόμενα ή ανοιγόμενα προς τα επάνω “κρύσταλλα” από “Plexiglass” (PMMA -
Polymethyl methacrylate) διαφανή, για την τοποθέτηση ιατροφαρμακευτικού
υλικού.

ΝΑΙ

8.1.3.4. Στην εξωτερική επιφάνεια και σε εμφανές σημείο της πρόσοψης όλων
των ως άνω ντουλαπιών παρ. 8.1.3.1., 8.1.3.2., 8.1.3.3.,  να υπάρχουν θήκες
υποδοχής ετικετών για την αναγραφή του περιεχομένου τους. Ακόμη εντός των
ντουλαπιών να υπάρχουν μικρά, σχετικώς, σακίδια (κατά προτίμηση διαφανή),
τόσα σε αριθμό ώστε όταν είναι πληρωμένα να καλύπτουν όλο των όγκο του
καθενός ντουλαπιού.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ –

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.
NAI

9.1. Με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν
να καταθέσουν θεωρημένα αντίγραφα των κατωτέρω πιστοποιητικών, τα οποία
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εάν δεν υποβάλλονται στην ελληνική
ή αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

9.1.1. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και 13485 πρέπει να διαθέτουν:

Οι οίκοι κατασκευής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με αντικείμενο
πιστοποίησης την κατασκευή, για:

 Φορείο ασθενούς, κύριο.

 Ειδική ηλεκτρική βάση κύριου φορείου.

 Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς.

 Φορείο πολυτραυματία.

 Κάθισμα διακομιδής ασθενούς.

 Στρώμα κενού.

 Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία.

 Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών.

 Σάκο Πρώτων Βοηθειών.

 Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού ασθενούς με τα παρελκόμενά του.

 Απινιδωτή / Μόνιτορ.

 Ογκομετρική αντλία ενδοφλέβιας έκχυσης υγρών.

 Φορητό αναπνευστήρα.

NAI
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 Φορητή ηλεκτρική αναρρόφηση.

 Χειροκίνητη αναρρόφηση.

 Παλμικό Οξύμετρο.

 Παροχές Οξυγόνου.

 Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισμού).

 Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο).

 Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής.

 Συλλογή Χειρουργικών Εργαλείων.

 Πιεσόμετρο ψηφιακό.

 Στηθοσκόπιο.

 Συσκευή Ταχείας Έκχυσης Υγρών.

 Σακχαρόμετρο.

 Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού).

Οι οίκοι κατασκευής του εν γένει εξοπλισμού, με πιστοποίηση στο αντικείμενό
τους, για:

 Θάλαμο ψύξης - θέρμανσης (αποθήκευσης - διατήρησης υγρών με
ελεγχόμενη θερμοκρασία).

9.1.2. Πιστοποιητικό ISO 13485, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη,
πρέπει να διαθέτουν οι οίκοι κατασκευής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,
για:

 Απινιδωτή / Μόνιτορ.

 Φορητό αναπνευστήρα.

 Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση.

 Παλμικό Οξύμετρο.

NAI

9.1.3.  Τα παρακάτω εξαρτήματα και υλικά του εξοπλισμού να διαθέτουν
σήμανση CE:

 Φορείο ασθενούς, κύριο.

 Ειδική ηλεκτρική βάση κύριου φορείου.

 Φορείο ασθενούς, δευτερεύον.

 Φορείο πολυτραυματία.

 Κάθισμα διακομιδής ασθενούς.

 Στρώμα κενού.

 Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία.

 Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού ασθενούς με τα παρελκόμενά του.

 Απινιδωτή / Μόνιτορ.

 Φορητό αναπνευστήρα.

 Ογκομετρική αντλία ενδοφλέβιας έκχυσης υγρών.

 Φορητή ηλεκτρική αναρρόφηση.

 Χειροκίνητη αναρρόφηση.

 Παλμικό Οξύμετρο.

NAI
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 Παροχές Οξυγόνου.

 Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισμού).

 Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο).

 Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής.

 Συλλογή Χειρουργικών Εργαλείων.

 Πιεσόμετρο ψηφιακό.

 Στηθοσκόπιο.

 Συσκευή Ταχείας Έκχυσης Υγρών.

 Σακχαρόμετρο.

 Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού).

 Σκιαλυτική λυχνία.

 Θάλαμο ψύξης - θέρμανσης (αποθήκευσης - διατήρησης υγρών σε
ελεγχόμενη θερμοκρασία).

9.1.4. Πιστοποιητικό βάσει της Ευρωπαϊκού προτύπου CEN, ΕΝ 1865:1999, για:

 Φορείο ασθενούς.

 Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς.

 Φορείο πολυτραυματία (scoop).

 Κάθισμα διακομιδής ασθενούς.

 Στρώματος κενού διακομιδής ασθενούς.

 Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία.

NAI

9.1.5.  Εφ’ όσον οποιαδήποτε από τις ανωτέρω απαιτήσεις δεν πρόκειται να
ικανοποιηθεί υπό του ίδιου του προμηθευτή, με την κατάθεση της προσφοράς
οφείλει να καταθέσει αντίγραφο σύμβασης που έχει συνάψει μετά τρίτων, του
προμηθευτή ευθυνόμενου σε κάθε περίπτωση εις ολόκληρον έναντι της
αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι και υπόχρεοι για την
συντήρηση, την επισκευή και την προμήθεια των αναγκαιούντων ανταλλακτικών
για:

 Φορείο ασθενούς, κύριο.

 Ειδική ηλεκτρική βάση κύριου φορείου.

 Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς.

 Φορείο πολυτραυματία (scoop).

 Κάθισμα διακομιδής ασθενούς.

 Στρώμα κενού διακομιδής ασθενούς.

 Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία.

 Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού ασθενούς με τα παρελκόμενά της.

 Απινιδωτή / Μόνιτορ.

 Φορητό αναπνευστήρα.

 Ογκομετρική αντλία ενδοφλέβιας έκχυσης υγρών.

 Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση.

 Χειροκίνητη αναρρόφηση.

NAI
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 Πιεσόμετρο ψηφιακό.

 Παλμικό Οξύμετρο.

 Παροχές Οξυγόνου.

 Φορητή παροχή Οξυγόνου.

 Στηθοσκόπιο.

 Διαγνωστικός φωτισμός.

 Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού).

 Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο).

 Εξωτερική φωτεινή και ηχητική σήμανση.

 Κλιματιστική μονάδα.

 Αυτοδύναμο σύστημα θέρμανσης.

 Σύστημα εξαερισμού.

 Θάλαμος ψύξης - θέρμανσης (αποθήκευσης – διατήρησης υγρών σε
ελεγχόμενη θερμοκρασία.

Ειδικά για τον εξοπλισμό:

 Απινιδωτή / Μόνιτορ.

 Φορητό αναπνευστήρα.

 Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση.

 Παλμικό Οξύμετρο.

απαιτείται και η ύπαρξη πιστοποίησης των τρίτων, που θα αποτελούν
εξουσιοδοτημένους συντηρητές στην Ελλάδα, κατά ISO 13485 με πεδίο
πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΈΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΝΑΙ

10.1. Για την απόδειξη της καλής λειτουργίας και συμμόρφωσης των σκαφών με
τις απαιτήσεις της Σύμβασης, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δοκιμές-έλεγχοι-
επιθεωρήσεις στον τόπο παραλαβής (με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή)
ώστε μετά την επιτυχή περάτωσή τους να ακολουθήσει η παραλαβή τους. Όλες
οι δοκιμές των σκαφών κατά την παραλαβή τους θα λαμβάνουν χώρα παρουσία
των εκπροσώπων του Νηογνώμονα και επιτροπής εμπειρογνωμόνων της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

10.1.1. Ζύγιση του σκάφους: Πριν την έναρξη των δοκιμών το σκάφος θα ζυγιστεί
σε άφορτη και έμφορτη κατάσταση. ΝΑΙ

10.1.2. Δοκιμές εν όρμω: Οι δοκιμές θα είναι τέτοιου είδους, έκτασης και
διάρκειας ώστε να διαπιστωθεί ότι το σκάφος, οι μηχανές, οι μηχανισμοί, ο
εξοπλισμός και τα συστήματα του κάθε σκάφους λειτουργούν ικανοποιητικά και
ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ΝΑΙ

10.1.3. Δοκιμές εν πλω: ΝΑΙ

10.1.3.1. Έλεγχος ταχύτητας. ΝΑΙ

10.1.3.1.1. Οικονομική ταχύτητα: το σκάφος θα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους
φόρτου, με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα, όπως περιγράφονται στην
παράγραφο 2.10. Η ταχύτητα θα μετρηθεί  σε τέσσερις συνεχόμενες διαδρομές

ΝΑΙ
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σε απόσταση που θα καθορίσει η Υπηρεσία και σε ύδατα επαρκούς βάθους. Ο
μέσος όρος των τεσσάρων ως άνω μετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
τριάντα τριών (33) κόμβων.

10.1.3.1.2. Μέγιστη ταχύτητα: το σκάφος θα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους
φόρτου, με 6 άτομα και με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα, όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 2.11.  Η ταχύτητα θα μετρηθεί  σε τέσσερις
συνεχόμενες διαδρομές σε απόσταση που θα καθορίσει η Υπηρεσία και σε ύδατα
επαρκούς βάθους. Ο μέσος όρος των τεσσάρων ως άνω μετρήσεων θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον σαράντα  (40) κόμβοι.

ΝΑΙ

10.1.3.2. Κύκλος στροφής: Η διάμετρος του κύκλου στροφής του σκάφους θα
είναι: ΝΑΙ

10.1.3.2.1. στην οικονομική ταχύτητα μέχρι πέντε (05) φορές το ολικό μήκος του
σκάφους.

ΝΑΙ

10.1.3.2.2. στη μέγιστη ταχύτητα μέχρι δέκα (10) φορές το ολικό μήκος του
σκάφους.

ΝΑΙ

10.1.3.3. Δοκιμές υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες: Θα εκτελεστεί συνεχής
πλους, διάρκειας τουλάχιστον δύο (02) ωρών στην ανοιχτή θάλασσα, σε
κατάσταση φόρτου έξι (06) ατόμων και πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου στο
ήμισυ στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες που θα προκύψουν κατά το
χρονικό διάστημα παραλαβής όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο
10.1.6.2.

ΝΑΙ

10.1.3.4. Θα λάβει χώρα υπολογισμός αυτονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2.9. ΝΑΙ

10.1.3.5. Θα λάβει χώρα δοκιμή αναπόδισης διάρκειας πέντε (05) λεπτών για
κάθε μηχανή καθώς και με το σύνολο των μηχανών. ΝΑΙ

10.1.4. Δοκιμή τρέιλερ θα λάβει χώρα για την ανέλκυση, ρυμούλκηση και
καθέλκυση του σκάφους. ΝΑΙ

10.1.5. Δεξαμενισμός σκάφους: Μετά το πέρας των δοκιμών των παραγράφων
10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. και 10.1.4. το σκάφος θα ανελκυστεί για τον τελικό έλεγχο
της κατάστασής του, καθαρισμό και στη συνέχεια θα καθελκυστεί. Με την
καθέλκυση του σκάφους θα υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

ΝΑΙ

10.1.6. Έξοδα – δαπάνες δοκιμών: Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των
δοκιμών θα καλύπτονται από τον προμηθευτή. Συγκεκριμένα το κόστος
καυσίμων, λιπαντικών, προσωπικού χειρισμού, μεταφοράς, φύλαξης,
ασφάλισης, ελλιμενισμού του κάθε σκάφους, γερανοί και ό,τι άλλο απαιτηθεί θα
βαρύνει τον προμηθευτή.

ΝΑΙ

10.1.6.1. Κατά την εκτέλεση των δοκιμών το σκάφος θα φέρει ασφαλιστήριο
συμβόλαιο διάρκειας ισχύος τριών μηνών, με το οποίο θα καλύπτεται
οποιαδήποτε ζημιά έναντι τρίτου, ατύχημα, ολική ή μερική απώλεια του
σκάφους, τραυματισμός ή θάνατος προσωπικού.

ΝΑΙ

10.1.6.2. Ο χρόνος ελέγχων - δοκιμών - παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών. ΝΑΙ

10.1.6.3. Σε περίπτωση που το σκάφος κατασκευαστεί στο εξωτερικό, οι δοκιμές
μπορούν να γίνουν στη χώρα κατασκευής αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις
περιβαλλοντικές συνθήκες της Ελλάδας και καλύπτοντας ο προμηθευτής τα

ΝΑΙ
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έξοδα μετακίνησης της Επιτροπής Παραλαβής. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
επανάληψης των δοκιμών και στον τόπο παράδοσης, ενώ όλα τα έξοδα για την
επανάληψη του συνόλου ή μέρους των δοκιμών θα καλυφθούν από τον
υποψήφιο ανάδοχο.

10.1.6.4.Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του συνόλου των ελέγχων του
παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και με την ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, θα εκδοθεί το Πρωτόκολλο οριστικής
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (Π.Π.Π.Π.).

ΝΑΙ

10.1.6.5.Από την Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότητες και η
σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής θα καθορισθούν με την Υπουργική Απόφαση
συγκρότησής της και θα συνίστανται κατ’ ελάχιστον στα εξής:

(α) αξιολόγηση της προόδου των εργασιών του Αναδόχου και εν γένει την
παρακολούθηση της υλοποίησης και ορθής εκτέλεσης των απαιτήσεων της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο, η οποία θα καταρτιστεί μεταξύ του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναδόχου,

(β) παρακολούθηση  τήρησης του χρονοδιαγράμματος,

(γ)τυχόν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου/Κατασκευαστή,
προκειμένου να επιθεωρήσει το σύστημα ποιοτικής διασφάλισης αυτού.

(δ) στη γνωμοδότηση επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος προκύψει κατά την
υλοποίηση της προμήθειας, μεταξύ άλλων και επί ζητημάτων τυχόν
τροποποίησης – επικαιροποίησης των συμβατικών ειδών,

(ε) στην οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (μέσα στον καθοριζόμενο από αυτή
χρόνο), της διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Όλες οι εκτός έδρας δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που τυχόν
πραγματοποιηθούν για την εκτέλεση δοκιμών και παρακολούθησης της
κατασκευής, θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο. Ο προγραμματισμός των
απαιτούμενων μετακινήσεων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
του Αναδόχου και της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΔΕΜ).

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΙ

11.1. Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος
τουλάχιστον έξι (06) έτη ή έξι χιλιάδες (6000) ώρες λειτουργίας ΚΜ (ότι έρθει
πρώτο). Κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας ο προμηθευτής
ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε σκάφους (όπως γάστρα, μπαλόνια) και
τον εξοπλισμό του (όπως λοιπό εξοπλισμο: βάση εναπόθεσης, μηχανές,
συσκευές, δίκτυα, τρέιλερ, εξοπλισμό διακομιδής ασθενούς, υγειονομικό
εξοπλισμό θαλάμου ασθενούς καθώς και γενικά του συνόλου του εξοπλισμού
όπως αυτός προδιαγράφεται στη παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή) καθώς και
διατήρησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του, όπως αναφέρονται στην
παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και
προσήκουσα λειτουργία του σκάφους και του εξοπλισμού του κατά την περίοδο
της εγγυημένης λειτουργίας. Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγυημένης
λειτουργίας θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης. Διευκρινίζεται ότι κάθε επιπλέον έτος εγγυημένης λειτουργίας
αντιστοιχεί σε 1000 επιπλέον ώρες λειτουργίας ΚΜ. Ο χρόνος εγγυημένης
λειτουργίας παύει να ισχύει όταν συμπληρωθούν τα προσφερόμενα έτη ή οι
ώρες λειτουργίας ΚΜ αντίστοιχα (ότι έρθει πρώτο).

ΝΑΙ

Να δηλωθεί ο
προσφερόμενος

χρόνος
εγγυημένης
λειτουργίας

τόσο σε έτη όσο
και σε ώρες
λειτουργίας

ΚΜ.

11.2. Κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας ο Ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη & συντήρηση του σκάφους (όπως γάστρα,
μπαλόνια) και του εξοπλισμού του (όπως λοιπό εξοπλισμό: βάση εναπόθεσης,
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μηχανές, συσκευές, δίκτυα, τρέιλερ, εξοπλισμό διακομιδής ασθενούς,
υγειονομικό εξοπλισμό θαλάμου ασθενούς καθώς και γενικά του συνόλου του
εξοπλισμού όπως αυτός προδιαγράφεται στη παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή)
σύμφωνα με τα εγχειρίδια του/των κατασκευαστή/ων  χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προμηθευτή ότι κατά την
διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας αναλαμβάνει την οικονομική επιβάρυνση
όλων των ελέγχων και των προβλεπόμενων συντηρήσεων των σκαφών και του
εξοπλισμού τους (εργατικά και ανταλλακτικά) σύμφωνα με τα εγχειρίδια του/των
κατασκευαστή/ων.

Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής και
ανεμπόδιστης λειτουργίας των σκαφών και του εξοπλισμού τους, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας υποχρεούται, στην
πραγματοποίηση προληπτικής συντήρησής τους, σύμφωνα με σχετικό
πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνεται και θα περιγράφεται στην τεχνική
προσφορά του. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνουν
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 έλεγχο σκάφους, μηχανών και λοιπού εξοπλισμού για τη διαπίστωση της
καλής λειτουργίας και απόδοσης ,

 έλεγχο καλωδιώσεων, επαφών, τροφοδοσίας,
 έλεγχο των χώρων όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός,
 οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τα εγχειρίδια του κατασκευαστή

(όπως αλλαγή λαδιού των μηχανών).

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο ανάδοχος θα διενεργεί ένα δεξαμενισμό
(Dry Docking) ανά δύο (02) έτη και θα περιλαμβάνει έλεγχος αξονικών
συστημάτων με εξαγωγή αξόνων, αν αυτό απαιτηθεί, έλεγχος ελίκων,
καθαρισμός υφάλων και υφαλοχρωματισμός. Ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σε
κατάλληλες υποδομές εντός Ελληνικής Επικράτειας, που θα καθορίζονται μετά
από πρόταση του Αναδόχου και αποδοχή της από την Υπηρεσία (Επισπεύδουσα
Υπηρεσία ΔΕΜ).

ΝΑΙ

11.3. Το κόστος των εργασιών και των υλικών που θα απαιτηθούν, για την
πραγματοποίηση της συντήρησης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

11.4. Η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης (ακριβής ημερομηνία και
ώρα) θα καθορίζεται σε συνεργασία του Αναδόχου και της αρμόδιας Υπηρεσίας,
ώστε να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσωπικού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και η συχνότητά της δεν θα είναι μικρότερη από τις προβλέψεις των
εγχειριδίων του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

11.5. Μετά το πέρας της προγραμματισμένης συντήρησης, ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει αναλυτική αναφορά όπου θα καταγράφονται το σύνολο των
πεπραγμένων της ανωτέρω διαδικασίας. ΝΑΙ

11.6. Ο Ανάδοχος  δεσμεύεται να υποστηρίζει το υπό προμήθεια σκάφος και τον
εξοπλισμό του με ανταλλακτικά για τουλάχιστον τέσσερα  (04) χρόνια από την
ημερομηνία λήξης της εγγυημένης λειτουργίας. Προς τούτο, ο ανάδοχος με την
τεχνική προσφορά του θα προσκομίσει βεβαίωση για επάρκεια ανταλλακτικών
για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια (04) από την ημερομηνία λήξης της εγγυημένης
λειτουργίας.

ΝΑΙ

11.7. Σε περιπτώσεις της ως άνω παραγράφου όπου εξοπλισμός δεν είναι πλέον
διαθέσιμος από τον κατασκευαστή (obsolete), ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παρέχει, έναντι τιμήματος, αντίστοιχο εξοπλισμό που θα αποκαθιστά πλήρως την
επιχειρησιακή ικανότητα και απόδοση του σκάφους – εξοπλισμού.

ΝΑΙ
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11.8.Ο Ανάδοχος υποχρεούται μαζί με την οικονομική του προσφορά να
καταθέσει πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών του σκάφους και του εξοπλισμού του,
συμπεριλαμβανομένου κρίσιμων όμοιων, με τιμές κόστους που τυχόν απαιτείται
να κατέχει η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα
της παραγράφου 12.3 του τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΝΑΙ

11.9. Ο Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεων της
Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν τις προδιαγραφές,
λειτουργίες, ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή
και θα στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε
ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή – συσκευασία - μεταφορά, ελαττωματικά
υλικά).

ΝΑΙ

11.10. Ο  Ανάδοχος εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή
του καινούριος, τελευταίας τεχνολογίας (State of the Art Technology). ΝΑΙ

11.11. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του
έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο της
εγγυημένης λειτουργίας, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα
προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα
υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής συνεπάγονται την μη δυνατότητα λειτουργίας μέρους ή του
συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε
αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο ορθής
επιχειρησιακής λειτουργίας που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

11.12. Κατά τη διάρκεια περιόδου εγγυημένης λειτουργίας η αρμόδια Υπηρεσία
του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
βλάβης/ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Κατόπιν της παραπάνω ειδοποίησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
προβαίνει στην αποκατάσταση της βλάβης/ελαττώματος του βασικού και
δευτερεύοντος εξοπλισμού του σκάφους, από την ημερομηνία ειδοποίησης,
πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου όσον αφορά
τους χρόνους αποκατάστασης των βλαβών/ ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΝΑΙ

11.13. Η εγγυημένη λειτουργία του σκάφους παρατείνεται για χρονικό διάστημα
όσο είναι ο χρόνος μέχρι να επανέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μετά
από οποιαδήποτε βλάβη. Εξαιρούνται το χρονικό διάστημα ακινησίας για
προγραμματισμένες συντήρησης που δεν οφείλονται σε βλάβη.  Για τα
εξαρτήματα, μηχανές και εξοπλισμό που αντικαθίσταται λόγω βλάβης χορηγείται
νέα εγγύηση ενός (01) έτους ή χιλίων (1000) ωρών λειτουργίας ΚΜ (όποιο έρθει
πρώτο).

ΝΑΙ

11.14. Αν κατά τη διάρκεια περιόδου εγγυημένης λειτουργίας αντιμετωπιστούν
επαναλαμβανόμενες βλάβες, οι οποίες δεν είναι συνέπεια ατυχημάτων, λαθών
στο χειρισμό, τροποποιήσεων που έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό και οι παραπάνω βλάβες επηρεάζουν την επιχειρησιακή
διαθεσιμότητα του σκάφους και του εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει,
το ταχύτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τύπο του προβληματικού εξαρτήματος ή
να τροποποιήσει την αρχή λειτουργίας του ή/και την ενσωμάτωσή του με τα
συστήματα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Στην
περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για την ανάλυση των βλαβών, για την επίλυση των
προβλημάτων και των απαιτούμενων υλικών, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

11.15. Εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αποδείξει, εντός της περιόδου
εγγυημένης λειτουργίας, ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του παραδοθέντος
σκάφους και του εξοπλισμού αυτού και των προδιαγραφών του παρόντος, ο

ΝΑΙ
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Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση
του εξοπλισμού με τις προδιαγραφές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για
την Αναθέτουσα Αρχή.

11.16. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, σε περίπτωση που
αποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ότι ένα ελαττωματικό
υλικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε λοιπό υλικό (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί
του οποίου ήταν τοποθετημένο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει ή
να αντικαταστήσει τα εν λόγω υλικά (στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση για  την Αναθέτουσα Αρχή και όχι μόνο το ελαττωματικό
όμοιο.

ΝΑΙ

11.17. Η διασφάλιση της εγγυημένης λειτουργίας του σκάφους και του
εξοπλισμού του καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή/και
ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό της
αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς,
πλημμύρες κλπ). Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

11.18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας σκάφους ή
εξοπλισμού του ή τμήματος αυτών, όταν η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά
εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι
καινούρια και αμεταχείριστα, τούτου αποδεικνυόμενου από σχετική υπεύθυνη
δήλωση, ενώ τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα θα επιστρέφονται στον
Ανάδοχο μετά την αντικατάστασή τους.

ΝΑΙ

11.19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας,
ποσοστού 10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, με χρόνο ισχύος κατά τρεις
(03) μήνες μεγαλύτερο, από τον οριζόμενο στη Σύμβαση χρόνο εγγυημένης
λειτουργίας. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται ετησίως, ήτοι στο
τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, κατά ποσό που θα υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Ποσοστό
Αποδέσμευσης

Εγγυητικής
Επιστολής

=

12

Προσφερόμενη  Χρονική διάρκεια
Εγγυημένης Λειτουργίας (σε μήνες)

Οι υπηρεσίες δωρεάν υποστήριξης κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας
θα παραλαμβάνονται ετησίως από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 215 του ν.
4412/2016, κατόπιν παροχής σχετικής βεβαίωσης της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας
(ΔΕΜ) σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου
και εν συνεχεία θα πραγματοποιείται η τμηματική αποδέσμευση της εγγυητικής
επιστολής ως ανωτέρω.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

12.1. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλαβών/ελαττωμάτων περιγράφεται
αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου 12.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τιμές που αναφέρονται σε αυτόν. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγυημένης
λειτουργίας αν ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων είναι
μεγαλύτερος από τον αναγραφόμενο στον προαναφερθέν πίνακα θα υπάρξει
σχετική ρήτρα επί της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, όπως
υπολογίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.

ΝΑΙ

12.2.  Ορισμοί.

Κ.Ω.Κ. (Κανονικές Ώρες Κάλυψης): Είναι το χρονικό διάστημα από 09.00 έως
17.00 (τοπική ώρα) για τις εργάσιμες ημέρες.

ΝΑΙ
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Ε.Ω.Κ. (Επιπλέον Ώρες Κάλυψης): Είναι το χρονικό διάστημα που δεν θεωρείται
Κ.Ω.Κ.

Βασικός εξοπλισμός: Κρίσιμος εξοπλισμός, η βλάβη του οποίου επιφέρει
αυτόματα παύση της πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και απόδοσης του
σκάφους (όπως γάστρα, αεροθάλαμος, κονσόλα, μηχανές, ιατρικός εξοπλισμός).

Δευτερεύων εξοπλισμός: Εξοπλισμός, η βλάβη του οποίου δεν επιφέρει
αυτόματα παύση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και απόδοσης του σκάφους
(σύστημα AIS, βυθόμετρο).

12.3. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να
μεριμνά για τη διασφάλιση υψηλού ποσοστού  επιχειρησιακής ικανότητας και
απόδοσης του σκάφους– εξοπλισμού (τουλάχιστον 95% σε ένα ημερολογιακό
έτος). Η εν λόγω διαθεσιμότητα του σκάφους υπολογίζεται από τον παρακάτω
τύπο:

Όπου:

-Δ η διαθεσιμότητα,

-M οι ημέρες του έτους
(μεταβάλλεται ανάλογα με το έτος),

-Ω οι 24 ώρες της ημέρας και

-Α οι ώρες που το σκάφος βρίσκεται
εκτός επιχειρησιακής ικανότητας
και απόδοσης.

ΝΑΙ

12.4. Πίνακας Διαθεσιμότητας Σκάφους - Εξοπλισμού& Αποκατάστασης
Βλαβών/Ελαττωμάτων

Πίνακας Διαθεσιμότητας Σκάφους/Εξοπλισμού & Αποκατάστασης  Βλαβών/Ελαττωμάτων

Α/Α Είδος εξοπλισμού Διαθεσιμότητα
(%)

Μέγιστος
χρόνος

απόκρισης
(από την

αναγγελία της
βλάβης)

Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης
Βλαβών/Ελαττωμάτων

Εντός Κ.Ω.Κ. Εντός Ε.Ω.Κ.

1
Βασικός

εξοπλισμός
95% 48Ώρες 240 Ώρες 360 Ώρες

2 Δευτερεύων
εξοπλισμός

-
48 Ώρες 720 Ώρες

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

13.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δημιουργήσει και να θέσει σε λειτουργία
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης των σκαφών, γνωστοποιώντας σχετικά στην
Αναθέτουσα Αρχή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μέσω της λειτουργίας της
Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι
χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης των προβλημάτων.

ΝΑΙ
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13.2. Όταν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Αρμόδιας Υπηρεσίας του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα ενημερώνει άμεσα, εγγράφως, την
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του προμηθευτή με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στην αρχή της επικοινωνίας ο χρήστης θα
παρέχει τα στοιχεία του για την ταυτοποίησή του και τον αριθμό τηλεφώνου του.
Εφόσον του ζητηθεί, οφείλει να δώσει μια σύντομη περιγραφή του
προβλήματος. Με βάση τα αρχικά αυτά στοιχεία η Υπηρεσία Τεχνικής
Υποστήριξης του προμηθευτή θα επιβεβαιώνει εγγράφως στο στέλεχος της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τη λήψη της αναφοράς του προβλήματος
ενώ στη συνέχεια, η αναφορά του προβλήματος θα παραπέμπεται στον αρμόδιο
τεχνικό. Ο χρόνος για την αποκατάσταση της βλάβης/ελαττώματος ξεκινά να
μετρά από την αποστολή της αναφοράς του προβλήματος στην Υπηρεσία
Τεχνικής Υποστήριξης του προμηθευτή.

ΝΑΙ

13.3. Ακολούθως ο αρμόδιος τεχνικός, θα επικοινωνεί με το προσωπικό της
αρμόδιας Υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που ανακοίνωσε το πρόβλημα, προκειμένου
να του γνωστοποιηθούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και ενέργειες που έχουν
ήδη αναληφθεί για την αποκατάσταση του προβλήματος ή την παράκαμψή του.
Ο τεχνικός μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες
και να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την απόκριση κάποιας μονάδας
εξοπλισμού, ώστε να γίνει κατά το δυνατόν πλήρης διάγνωση του προβλήματος
ή και η αποκατάστασή του. Τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από
ενέργειες του προσωπικού της αρμόδιας υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, οι οποίες
έγιναν κατόπιν υποδείξεων του προσωπικού του Αναδόχου δεν θεωρείται ότι
οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού από το προσωπικό της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ η αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού,
στην οποία εντοπίζεται βλάβη ούτε η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών
που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες.

ΝΑΙ

13.4. Αν από την παραπάνω διαδικασία δεν επιτευχθεί η αποκατάσταση του
προβλήματος, ο Ανάδοχος ενημερώνει τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με τα στοιχεία των τεχνικών, οι οποίοι θα προβούν σε
επιτόπια επίσκεψη των εγκαταστάσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ,
ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτούς και να επιληφθούν για την
οριστική επίλυση του προβλήματος. Η αρμόδια υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του Αναδόχου θα μπορεί να
εισέρχεται στις διάφορες τοποθεσίες και θα έχει πρόσβαση σε όλους τους
χώρους όπου υπάρχουν τα σκάφη έτσι ώστε να μπορέσουν να προβούν στην
πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών.

ΝΑΙ

13.5. Μετά την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, συντάσσεται σχετική
αναφορά σε δύο (02) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται τόσο από τον αρμόδιο
τεχνικό του Αναδόχου όσο και από τον υπεύθυνο της αρμόδιας Υπηρεσίας του
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που διαπίστωσε την αποκατάσταση του προβλήματος. Από τα δύο
αντίτυπα το ένα κρατείται στην  αρμόδια Υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και το
δεύτερο, με μέριμνα του τεχνικού του Αναδόχου παραδίδεται στην Υπηρεσία
Τεχνικής Υποστήριξής του.

ΝΑΙ

13.6. Για την ορθή παρακολούθηση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, το
πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, με μέριμνα του προσωπικού της Υπηρεσίας
Τεχνικής Υποστήριξης του Αναδόχου, θα αποστέλλεται στην  αρμόδια Υπηρεσία
του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, συγκεντρωτική κατάσταση με τις αναφορές των προβλημάτων
που αποκαταστάθηκαν με ή χωρίς την παρουσία προσωπικού του Αναδόχου.

ΝΑΙ
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13.7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την εκτίμηση των τεχνικών του
Αναδόχου το πρόβλημα δεν οφείλεται σε βλάβη του εξοπλισμού αλλά σε άλλη
αιτία, με μέριμνα του προσωπικού της Υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, θα
γίνεται άμεση έγγραφη ενημέρωση του αρμοδίου προσωπικού της αρμόδιας
Υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προκειμένου επιληφθεί για τις περεταίρω ενέργειες.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.ΡΗΤΡΕΣ ΝΑΙ

14.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων του
εξοπλισμού, σύμφωνα με τους αντίστοιχους χρόνους κατ’ εφαρμογή των
απαιτήσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12. Η ενεργοποίηση των προβλέψεων του παρόντος
Κεφαλαίου για τον Βασικό Εξοπλισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά στην
περίπτωση κατά την οποία η σχετική διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια ενός
ημερολογιακού έτους υπολείπεται του αναγραφομένου στην παράγραφο 12.3.
ποσοστού, ενώ για τον Δευτερεύοντα Εξοπλισμό ενεργοποιούνται σε κάθε
περίπτωση.

ΝΑΙ

14.2. Ορισμοί.

Χ.Μ.Α. : Χρόνος Μειωμένης Απόδοσης.

Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας της μονάδας σκάφους – εξοπλισμού σε ώρες.

Μ.Χ.Α.Β.:Ο Μέγιστος προβλεπόμενος Χρόνος Αποκατάστασης της Βλάβης για τη
συγκεκριμένη μονάδα σκάφους - εξοπλισμού σε ώρες σύμφωνα με τον πίνακα
της παραγράφου 12.4.

Σ.Β.: Συντελεστής Βαρύτητας, ο οποίος λαμβάνει την τιμή εκατό(100) για βλάβες
σε Βασικό Εξοπλισμό και είκοσιπέντε (25) για βλάβες σε Δευτερεύοντα
Εξοπλισμό, κατά τους αντίστοιχους ορισμούς της παραγράφου 12.2.

Κ.Μ.Ε.: Το Κόστος της Μονάδας Σκάφους - Εξοπλισμού, όπως θα καταγράφεται
στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται τα
επιμέρους κόστη του υλικού, το οποίο συνθέτει την κάθε μονάδα, καθώς και το
κόστος του τυχόν παθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κανονική
λειτουργία της στο υπό προμήθεια σκάφος.

Σ.Κ.Ε.: Το Συνολικό Κόστος του Σκάφους - Εξοπλισμού, όπως θα καταγράφεται
στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

ΝΑΙ

14.3. Στις περιπτώσεις  απόκλισης από τα αντίστοιχα όρια, υπολογίζεται ο Χ.Μ.Α.
ως εξής:

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

Σ.Κ.Ε.

ΝΑΙ

14.4. Ο υπολογισμός του Χ.Μ.Α. θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία τεχνικής
υποστήριξης που περιγράφεται παραπάνω.

ΝΑΙ

14.5. Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, θα
υπολογιστεί από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, η
αναλογική έκπτωση ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που
θα έχει καταθέσει ο Ανάδοχος σε ποσοστό που θα υπολογίζεται από τον
παρακάτω τύπο:

Ποσοστό Έκπτωσης (%) = 100 x (Συνολικός Χ.Μ.Α.) / (Συνολική Διάρκεια Περιόδου
Εγγύησης σε ώρες)

ΝΑΙ

14.6. Για να καταστεί δυνατός ο ανωτέρω υπολογισμός απαιτείται να κατατεθεί,
με την οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, ανάλυση του κόστους
ανά μονάδα προσφερόμενου εξοπλισμού και συνολικό κόστος εξοπλισμού,

ΝΑΙ
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σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία επί της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑΙ

15.1. Η Βιβλιογραφία θα είναι πλήρης, τελευταίας έκδοσης, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του σκάφους και του εξοπλισμού του, στην Αγγλική ή
Ελληνική γλώσσα, θα καλύπτει όλο τον παρεχόμενο δια της παρούσης εξοπλισμό
και θα καλύπτει όλα τα αντικείμενα που αφορούν στη χρήση του, στις μέγιστες
επιχειρησιακές του δυνατότητες και στην επιπέδου1 (προληπτική συντήρηση)
και 2 (εντοπισμός βλάβης, αντικατάσταση LRU)συντήρησή του.

ΝΑΙ

15.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πληρότητα και την ορθότητα της παρεχόμενης
Βιβλιογραφίας. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης διαπιστωθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή ή/και τον Ανάδοχο οποιαδήποτε έλλειψη ή σφάλμα
στην παρασχεθείσα Βιβλιογραφία, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει το ταχύτερο δυνατό την έλλειψη ή το σφάλμα με δικά του έξοδα
χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

15.3. Η αναθεώρηση της Βιβλιογραφίας θα γίνεται συνεχώς όποτε απαιτείται
καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης του εξοπλισμού και περιλαμβάνεται στο κόστος
αρχικής προμήθειας. Οποτεδήποτε ο Ανάδοχος κρίνει ότι υπάρχει απαίτηση
αναθεώρησής της θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τουλάχιστον η
προσωρινή αναθεώρησή της να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο
εντός τριμήνου από τη δημιουργία της απαίτησης. Στην αρχή κάθε έτους θα
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι μόνιμες αναθεωρήσεις της
Βιβλιογραφίας που προκύπτουν από τις προσωρινές αναθεωρήσεις της
προηγούμενης χρονιάς.

ΝΑΙ

15.4. Στη Βιβλιογραφία θα περιλαμβάνεται πλήρης σειρά εγχειριδίων του
κατασκευαστή, στην Ελληνική ή και Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (όπου υφίσταται), η οποία θα αξιοποιηθεί για την παροχή εκπαίδευσης
και θα περιλαμβάνει περιγραφή και λεπτομέρειες κατασκευής, εγκατάστασης,
χειρισμού-λειτουργίας (operation instruction manual), συντήρησης και
ανεύρεσης βλαβών (maintenance - troubleshooting manual), τα διαγράμματα
δρομολόγησης καλωδιώσεων (wiring diagrams manual) για το σύνολο του
προσφερόμενου σκάφους – εξοπλισμού, που σχεδίασε, κατασκεύασε,
εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία ο Ανάδοχος.

ΝΑΙ

15.5. Όταν δημιουργούνται βλάβες ή ζημιές στο σκάφος και στον εξοπλισμό  της
παρούσας προδιαγραφής που οφείλονται σε ελλείψεις ή λάθη της διατεθείσας
Βιβλιογραφίας, τότε η επισκευή ή η αντικατάσταση του συμβατικού είδους
γίνεται με ευθύνη και κόστος του Αναδόχου.

ΝΑΙ

15.6. Να κατατεθεί κατάλογος οργάνων (για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό) για
όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους. Εφ΄ όσον η
ανωτέρω απαίτηση δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί υπό του ίδιου του
προμηθευτή, με την κατάθεση της προσφοράς οφείλει να καταθέσει αντίγραφο
σύμβασης που έχει συνάψει μετά τρίτων, του προμηθευτή ευθυνόμενου σε κάθε
περίπτωση εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι θα είναι
εξουσιοδοτημένοι και υπόχρεοι για την ικανοποίηση της.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ

16.1. Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφονται το ναυπηγείο (επωνυμία,
διεύθυνση) και η χώρα κατασκευής του σκάφους και του εξοπλισμού. ΝΑΙ

16.2. Με την τεχνική προσφορά θα προσκομιστεί αντίγραφο ισχύοντος ΝΑΙ
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Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή νεότερο ή ισοδύναμο ή αυστηρότερο,
εκδοθέν από κατάλληλο φορέα διαπίστευσης – κοινοποιημένο Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΙ

17.1. Με μέριμνα και μέσα του Αναδόχου θα παρασχεθεί εκπαίδευση στο
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τη λειτουργία, το χειρισμό, τη
συντήρηση και τις επισκευές των συστημάτων των σκαφών, στη βάση
αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο
στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

ΝΑΙ

17.2. Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική και πρακτική (on-the-job training), θα
λάβει χώρα στην Ελλάδα, σε χώρο αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα είναι
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Η δαπάνη μετακίνησης – παραμονής και
εκπαίδευσης του προσωπικού θα βαρύνει αποκλειστικά την προμηθεύτρια
εταιρεία.

ΝΑΙ

17.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν δύναται να καλύψει το αντικείμενο της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα υποχρεούται με δικά του έξοδα (μετάβασης,
επιστροφής, διαμονής, εκπαίδευσης) να αποστείλει το προσωπικό της
Αναθέτουσας Αρχής στο εξωτερικό προς ολοκλήρωση της υποχρέωσής του.

ΝΑΙ

17.4. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό θα αποτελείται από μέλη του πληρώματος
των σκαφών (εννέα (09) άτομα) και επιπλέον τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας.
(έξι (06) άτομα). Στο τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται και
τεχνικοί τηλεπικοινωνιακού – ναυτιλιακού –ραδιοναυτιλιακού εξοπλισμού, ώστε
να είναι σε θέση να εντοπίζουν/επιδιορθώνουν τις σχετικές βλάβες.

ΝΑΙ

17.5. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανά κατηγορία εκπαιδευόμενου προσωπικού,
αντικείμενο εκπαίδευσης και διδακτική ώρα. Η Αναθέτουσα Αρχή εντός τριάντα
(30) ημερών υποχρεούται να εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραμμα εκπαίδευσης
εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

ΝΑΙ

17.6. Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της
βιβλιογραφίας/εγχειριδίων κατασκευαστή του εξοπλισμού. ΝΑΙ

17.7. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα χορηγήσει στην
Αναθέτουσα Αρχή αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης
(Certificate of Successful Completion) για το προσωπικό που παρακολούθησε
επιτυχώς την εκπαίδευση, ξεχωριστό για κάθε εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το
τεχνικό προσωπικό που θα εκπαιδευτεί στη συντήρηση του σκάφους –
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού προσωπικού
τηλεπικοινωνιακού – ναυτιλιακού –ραδιοναυτιλιακού εξοπλισμού και
εξοπλισμού καμερών, θα δοθεί από τον Ανάδοχο πιστοποιητικό για τη
δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπομένων Εργασιών Συντήρησης.

ΝΑΙ

17.8. Η παρεχόμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πρέπει σε κάθε
περίπτωση να εξασφαλίζει στο εκπαιδευμένο προσωπικό της Αναθέτουσας
Αρχής τη δυνατότητα κατανόησης και εκτέλεσης όλων των διαδικασιών
χειρισμού-συντήρησης που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του σκάφους και του εξοπλισμού στο σύνολό τους.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑΙ

18.1. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) μηνών από την επόμενη της
υπογραφής της σύμβασης ενώ το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός οκτώ (08)

ΝΑΙ
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μηνών από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπηρεσίες
εκπαίδευσης θα παρασχεθούν μέσα στο χρονικό διάστημα των οκτώ (08) μηνών
από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Είναι δυνατή η τμηματική
παράδοση έκαστου σκάφους εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στον
παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής παραλαβής καθώς και
αυτός των τελικών δοκιμών. Παράδοση των σκαφών σε συντομότερο χρόνο θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

Να δηλωθεί

18.2. Τόπος παράδοσης όπου θα διενεργηθούν οι τελικές δοκιμές ορίζεται το
λιμάνι του Πειραιά. Η μετακίνηση του σκάφους στο λιμάνι του Πειραιά θα
πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία, μέσα και ολική πάσης φύσεως ευθύνη του
αναδόχου (πχ ασφαλιστική κάλυψη – έξοδα μεταφοράς – διάθεση πληρώματος –
καύσιμα – φύλαξη του σκάφους και του επιμέρους εξοπλισμού του και τυχόν
βλαβών/ζημιών). Επισημαίνεται ότι έκαστο σκάφος θα πρέπει να παραδοθεί
καινούργιο και αμεταχείριστο στο τόπο παράδοσης (Πειραιά). Σε περίπτωση που
ο Ανάδοχος επιλέξει έκαστο σκάφος να μεταφερθεί στο τόπο παράδοσης
πλέοντας αυτοδυνάμως ή ρυμουλκόμενο, ο Ανάδοχος, πέραν τον ανωτέρω, με
μέριμνα ευθύνες και δαπάνες του θα εφαρμόσει τις απαραίτητες διαδικασίες
που θα απαιτηθούν για τον συγκεκριμένο πλού, όπως η ανάρτηση προσωρινής
σημαίας και διάθεση προσωρινού νηολογίου. Επισημαίνεται ότι εν λόγω πλούς
δεν αναιρεί την έννοια του καινούργιου και αμεταχειριστου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΝΑΙ

19.1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, τους οποίους θα γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της
τεχνικής προσφοράς.

ΝΑΙ

(προαιρετικά)

19.2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις
πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων
του.

ΝΑΙ

19.3. Σε περίπτωση που συμμετέχων στο διαγωνισμό προτίθεται να αναθέσει σε
υπεργολάβο την εκτέλεση μέρους της Σύμβασης, αν και εφόσον αναδειχθεί ο
ίδιος ως ανάδοχος του έργου, θα πρέπει να δηλώνεται στην τεχνική προσφορά
του το τμήμα της Σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο και να
προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του υπεργολάβου ότι αποδέχεται να
υλοποιήσει το συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου, συνοδευόμενη από σχετικό
ΦΕΚ από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του υπογράφοντα.

ΝΑΙ

19.4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν, ή να χρησιμοποιήσει και άλλον, μόνο
εφόσον ο νέος υπεργολάβος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 20.3.
κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

19.5. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της Σύμβασης
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20.  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΝΑΙ

20.1. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα προδιαγραφή νοείται
ότι θα υλοποιηθεί με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής και σύμφωνα με τις
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των σκαφών.

ΝΑΙ

20.2. Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής είναι απαράβατοι, επί ποινή
απόρριψης, πλην όσων αναφέρονται ως προαιρετικά. Τυχόν αποκλίσεις θα
γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής,
εφόσον αυτές είναι τεκμηριωμένα καλύτερες από τα αναφερόμενα στην

ΝΑΙ
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παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

20.3. Όπου στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρονται εμπορικές
ονομασίες ή τύποι, αποδεκτές θα γίνονται και οι προσφορές που αναφέρονται
αποδεδειγμένα σε ισοδύναμα υλικά ή προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες:
Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης
Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης
Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων δίνονται
στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η
βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία
όπως προκύπτει από τον κατωτέρω τύπο (1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 20 για
κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται
σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν   (1)
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του
στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω μαθηματικός τύπος:

Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.),

Όπου:
«Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του  Υποψηφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής
«Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη
υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου  προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Ομάδα Α:

Τεχνικών Προδιαγραφών - Ποιότητας - Απόδοσης

Α/Α Κεφάλαια/Παρ/φοι Στοιχεία Συντελεστής
Βαρύτητας

Βαθμολογία

(100- 120)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

01 §2.1. 2.1 Το ολικό μήκος να ανέρχεται άνω των 11,00
μέτρων. Στον υπολογισμό δεν προσμετρούνται τυχόν
προσθήκες. Μεγαλύτερο ολικό μήκος των έντεκα

10 %
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(11) μέτρων θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

02 §2.3.
2.3 Ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα. Μεγαλύτερος
αριθμός επιβαινόντων θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

5 %

03 §2.4.

2.4 Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον χίλια
εξακόσια κιλά (1.600 Kg),το οποίο θα
τεκμηριώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο με την
κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. Υψηλότερο
βάρος ωφέλιμου φορτίου θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

5 %

04 §2.9.

2.9 Η ακτίνα ενεργείας θα είναι τουλάχιστον
τριακόσια (300) ν.μίλια με την οικονομική ταχύτητα
του σκάφους σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Προς
τούτο, το σκάφος θα φέρει κατάλληλη/ες
δεξαμενή/ές καυσίμου προκειμένου ανταποκρίνεται
σε ανωτέρω απαίτηση και προσαυξανόμενη/ες 15%
επιπλέον για λόγους ασφάλειας.  Υψηλότερη τιμή
ακτίνας ενέργειας θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα
με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

5 %

05 §2.10.

2.10 Η οικονομική ταχύτητα του σκάφους, με την
οποία υπολογίζεται η ακτίνα ενεργείας, θα είναι
τουλάχιστον τριάντα τρεις 33 κόμβοι σε κατάσταση
πλήρους φόρτου με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη
θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-3 κατά Douglas).
Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

9 %

06
§2.11.

2.11 Η μέγιστη ταχύτητα του σκάφους στις δοκιμές θα
είναι τουλάχιστον σαράντα (40) κόμβοι σε κατάσταση
πλήρους φόρτου με έξι (06) άτομα και με καθαρή
γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας
0-3 κατά Douglas). Υψηλότερη ταχύτητα θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

7 %

07
§2.12.

2.12 Η μέγιστη συνεχής ταχύτητα του σκάφους θα
είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε 35 κόμβοι σε
κατάσταση πλήρους φόρτου στο ογδόντα τοίς
εκατό(80 %)  της μεγίστης συνεχούς ισχύος των Κ.Μ.
με έξι (06) άτομα, με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη
θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-3 κατά Douglas).
Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα
με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

9%

08
§2.13.

2.13 Η μέση ταχύτητα του σκάφους σε ένταση
ανέμου έξι (06) μποφόρ, με έξι (06) επιβαίνοντες και
πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ θα πρέπει
να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) κόμβους.
Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

7%

09 §5.9. 5.9 Με την παράδοση των τριών (03) περιπολικών
σκαφών θα παραδοθούν δύο (02) έλικες (προπέλες).

3 %
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Παράδοση μεγαλύτερου αριθμού ελίκων θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

10 §7.1.1.15.

7.1.1.15.Να έχει διαστάσεις όταν είναι έτοιμο προς
χρήση:

Μήκος: (1950
20
50

 ) mm

Πλάτος: (550
30
20

 ) mm

Οποιοδήποτε μήκος  εντός του εύρους των 70mm
έτσι όπως προσδιορίζεται από τα ανωτέρω, θα
είναι αποδεκτό και θα θεωρείται ότι πληρεί της
βασικές απαιτήσεις, ενώ μεγαλύτερο μήκος άνω
του ανώτατου ορίου (1950mm+20mm) θα
θεωρείται πλεονέκτημα και θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

3 %

11 §7.1.1.16.
7.1.1.16. Συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο των
σαραντα πέντε κιλών (45 Kg). Μικρότερο βάρος θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

3 %

12 §7.2.1.4.

7.2.1.4.υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις:
να διαθέτει πιστοποίηση για τουλάχιστον 0,75 meter
drop test. Υψηλότερος συντελεστής αντοχής θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

1 %

13 §7.2.1.4.

7.2.1.4. Το βάρος του να είναι το ελάχιστο και όχι
μεγαλύτερο των 10 Kg, συμπεριλαμβανομένης
της/των μπαταρίας/ών και των ηλεκτροδίων
απινίδωσης (paddles), προκειμένου να αξιολογηθεί.
Το μικρότερο βάρος θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα
με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

1,25%

14 §7.2.1.4.

7.2.1.4. Η μπαταρία/ες να φορτίζεται ανεξάρτητα
από την στάθμη φόρτισής της/των και με εξωτερικό
φορτιστή μπαταριών 220-240V/AC ανεξάρτητα από
τον απινιδωτή/monitor. Να αποδίδει/ουν
τουλάχιστον τριακόσιες (300) απινιδώσεις στα
εκατόν πενήντα (150) Joules ή πέντε (05) h
παρακολούθησης (monitoring), με την μπαταρία
πλήρως φορτισμένη/ες. Μεγαλύτερος αριθμός
απινιδώσεων θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με
τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

1 %

15 §7.2.1.4.

7.2.1.4. Να αναφερθεί ο απαιτούμενος χρόνος
φόρτισης της μπαταρίας στο 100% αυτής, ο οποίος να
είναι ο ελάχιστος δυνατός και όχι μεγαλύτερος από
πέντε (05) h,  προκειμένου να αξιολογηθεί.
Μικρότερος χρόνος φόρτισης θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης

1%

16 §7.2.1.4.2. 7.2.1.4.2. Να διαθέτει οθόνη μεγάλης ευκρίνειας, και
να αναφερθεί το μέγεθός της, το οποίο να είναι το
μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον έξι (6’’), στην οποία

0,75 %
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να απεικονίζονται: (Μεγαλύτερη οθόνη θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης)

17 §7.2.1.6.

7.2.1.6.Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους που
να μην υπερβαίνει τα έξι (6) Kg
συμπεριλαμβανομένης/ων της/των μπαταρίας/ών,
ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά του μέσω
χειρολαβής και να μπορεί να σταθεροποιηθεί με
ασφάλεια σε ειδική προς τούτο βάση του ίδιου
κατασκευαστή εντός του θαλάμου ασθενούς. Θα
πρέπει επίσης να είναι εύκολο, το να αποσπάται από
την βάση αυτή και να φέρει ειδικά άγκιστρα
ανάρτησής του από τις πλευρικές ράγες του φορείου
ασθενούς. Μικρότερο βάρος θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

2,5 %

18 §7.2.1.6.

7.2.1.6. Να λειτουργεί με την παροχή τάσης 12-
15V/DC του σκάφους μέσω κατάλληλου βύσματος,
μέσω παροχής τάσης 220-240V/AC, καθώς και μέσω
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με αυτονομία για
τουλάχιστον πέντε (05) ώρες. Μεγαλύτερος χρόνος
αυτονομίας  θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

2,5 %

19 §7.2.1.7.
7.2.1.7. Το βάρος της να μην υπερβαίνει τα έξι (06)
Kg μαζί με την μπαταρία. Μικρότερο βάρος θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης

0,10 %

20
§7.2.1.7.

7.2.1.7.Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι
τουλάχιστον 25 lit/min και το μέγιστο κενό που
επιτυγχάνει η αντλία να είναι τουλάχιστον 75 Kpa.
Μεγαλύτερη  αναρροφητική ικανότητα και
μεγαλύτερο κενό θα αξιολογηθούν θετικά σύμφωνα
με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης..

0,40 %

21
§7.2.1.7.

7.2.1.7.Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης
συνεχόμενης (όχι διαβαθμισμένης) της
αναρροφητικής ικανότητας χειροκίνητα, είτε μέσω
προεπιλεγόμενων επιπέδων υποπίεσης και να φέρει
μανόμετρο ένδειξης ή ψηφιακή ένδειξη της πίεσης
αναρρόφησης. Προκρίνεται η δυνατότητα ρύθμισης
της αναρροφητικής ικανότητας να επιτυγχάνεται
μέσω συνεχόμενης ρύθμισης (όχι διαβαθμσμένης)
και όχι μέσω προεπιλεγμένων επιπέδων πίεσης η
οποία  θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
πίνακα αξιολόγησης.

0,20 %

22
§7.2.1.7.

7.2.1.7. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της
μπαταρίας να είναι η ελάχιστη, όχι μεγαλύτερη από
12 h και ο χρόνος αυτονομίας της συσκευής με
πλήρως φορτισμένη μπαταρία να είναι τουλάχιστον
60 min. Ο μικρότερος χρόνος φόρτισης και ο
μεγαλύτερος χρόνος αυτονομίας θα αξιολογηθούν
θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης.

0,30 %

§ 7.2.1.9. 7.2.1.9. Το βάρος του να μην υπερβαίνει το ένα (1)
Kg.Το μικρότερο βάρος θα αξιολογηθεί θετικά

0,15 %
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23 σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

24 §7.2.1.9.
7.2.1.9. Το καλώδιο του αισθητήρα ενηλίκων μαζί με
την προέκταση να είναι τουλάχιστον 2.0 m.Το
μεγαλύτερο μήκος του θα αξιολογηθεί θετικά
σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

0,18 %

25 §7.2.1.9.

7.2.1.9. Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι
οποίες να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, με
αυτονομία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 15 h
και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής
στάθμης των μπαταριών.Μεγαλύτερη αυτονομία θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

0,17 %

26

§7.2.1.10. 1

7.2.1.10.1.  Σταθερή παροχή Οξυγόνου.

Το όλο σύστημα να διαθέτει συναγερμό (με
ηχητικό και οπτικό σήμα) διαβάζοντας τις
πληροφορίες από δύο (2) αισθητήρες σε
περίπτωση που το περιεχόμενο σε οξυγόνο καθώς
και η πίεση παροχής μετά το μανομειωτήρα και
πριν τον ασθενή είναι κάτω ή πάνω από τα
προκαθορισμένα όρια (alarmmin ή max).
Επιθυμητή είναι η δυνατότητα ρύθμισης των ορίων
του συναγερμού. Το σύστημα με περισσότερες από
δύο (02) ενδείξεις - συναγερμούς θα αξιολογηθεί
θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης.

2,5 %

Άθροισμα A Ομάδας: 80%

Ομάδα Β:

Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη

1 §11.1.

11.1 Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη
λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον έξι
(06) έτη ή έξι χιλιάδες (6.000) ώρες λειτουργίας ΚΜ
(ότι έρθει πρώτο). Κατά την διάρκεια της
εγγυημένης λειτουργίας ο προμηθευτής ευθύνεται
για την καλή λειτουργία κάθε σκάφους (όπως
γάστρα, μπαλόνια) και τον εξοπλισμό του (όπως
λοιπό εξοπλισμο: βάση εναπόθεσης, μηχανές,
συσκευές, δίκτυα, τρέιλερ, εξοπλισμό διακομιδής
ασθενούς, υγειονομικό εξοπλισμό θαλάμου
ασθενούςκαθώς και γενικά του συνόλου του
εξοπλισμού όπως αυτός προδιαγράφεται στη
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή) καθώς και
διατήρησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του,
όπως αναφέρονται στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς
την καλή και προσήκουσα λειτουργία του σκάφους
και του εξοπλισμού του κατά την περίοδο της
εγγυημένης λειτουργίας.

Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγυημένης
λειτουργίας θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με
τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Διευκρινίζεται

15 %
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ότι κάθε επιπλέον έτος εγγυημένης λειτουργίας
αντιστοιχεί σε 1000 επιπλέον ώρες λειτουργίας
ΚΜ. Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας παύει να
ισχύει όταν συμπληρωθούν τα προσφερόμενα έτη
ή οι ώρες λειτουργίας ΚΜ αντίστοιχα (ότι έρθει
πρώτο).

2 §18.1

18.1 Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της υπογραφής της
σύμβασης ενώ το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί
εντός οκτώ (08) μηνών από την επόμενη της
υπογραφής της σύμβασης. Οι υπηρεσίες
εκπαίδευσης θα παρασχεθούν μέσα στο χρονικό
διάστημα των οκτώ (08) μηνών από την επόμενη
της υπογραφής της σύμβασης. Είναι δυνατή η
τμηματική παράδοση έκαστου σκάφους εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στον παραπάνω
χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής
παραλαβής καθώς και αυτός των τελικών δοκιμών.
Παράδοση των σκαφών σε συντομότερο χρόνο θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης.

5 %

Άθροισμα Β Ομάδας: 20%

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδων Α και Β: 100%
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Σελίδα 57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
18/2018 Διακήρυξη με αριθ. πρωτ.:2832.9/93475/2018/21-12-2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 248-572613
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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Τίτλος:
Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλο διαμορφωμένων με υγειονομικό
εξοπλισμό
Σύντομη περιγραφή:
«Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλο διαμορφωμένων με υγειονομικό
εξοπλισμό» προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα
χιλιάδων ευρώ #1.410.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός:
65265, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Αριθ. πρωτ.: 2832.9/93475/2018/21-12-2018 - Αριθμός Διακήρυξης: 18/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
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Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
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-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
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-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-8-



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
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λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο

-25-



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL

-26-



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
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-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Α΄  
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ1. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………2 υπζρ του  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..3  
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ............................... (καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 
Διακιρυξθ.....................................................4 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 
2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

                                                           
1
   Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016). 
2
     Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 

3
     Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

4
     Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ. 
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ςφμβαςθσ: “................................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............5  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπέρ ου η εγγύηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ 
τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
ςασ μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 6.  
ι 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 
μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο 
οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο ... τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ7.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ 
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε8. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
     Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προςφορά.  

6
 ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Επιλζγουμε ςυγκεκριμζνο χρόνο λιξθσ ι μζχρι τθν επιςτροφι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ 
(άρκρο 72 του Ν. 4412/2016).  

7
  Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

8
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, 
με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΤΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Β΄  
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ9. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..10 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ...................11 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ 
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 
12 ........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν 
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε13. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 

                                                           
9
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

10
 Ππωσ υποςθμείωςθ 47. 

11
 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι 

ςφμβαςθ. 
12

 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 
13 

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, 
με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 
 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                               
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΣΜΗΜΑ 2ο ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
 
Αρικμ. Σφμβαςθσ: Σ...../201….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Στον Ρειραιά, ςιμερα  τθν …… του μθνόσ  …........……………., του ζτουσ 201…., θμζρα 
…............………….  ςτο Γρ. .............. τ............................................................ του  Υπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο 
…………………………………………………………..........................., που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά του αυτι και 
ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν επωνυμία 
………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 
…………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Δ/νςθ ………………………., Τ.Κ.…………….., Τθλ. ……………….,  
Φαξ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΤΑΙΕΙΑ», θ οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικμ.  
……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο   ......................................... και  τθν  οποία  
εκπροςωπεί  για  τθν  υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάμει του ανωτζρω κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και 
του υπ’ αρικμ. ……… Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα ........................................), ο/θ 
……………………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... , κάτοχοσ του υπ’ αρικμ.    
……………………….   δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το ............................................, 
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

 Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. …./2018 Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο διενεργικθκε τθν 
……………………… θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του ανοικτοφ και διεκνοφσ ςυμμετοχισ διαγωνιςμοφ με 
ςυςτθμικό αρικμό -65265- για τθν «Προμικεια τριών (03) ςκαφών κατάλλθλο διαμορφωμζνων με 
υγειονομικό εξοπλιςμό» προχπολογιςκείςασ αξίασ ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων δζκα χιλιάδων ευρϊ 
#1.410.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ. 

 Αποτζλεςμα του παραπάνω αναφερομζνου διαγωνιςμοφ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ εν κζματι 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΞΙΑ  

…………………. (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)……………….. ΕΤΡΩ # …………(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ)…………..€#  

«Προμικεια τριών (03) ςκαφών κατάλλθλο διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό» 
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προμικειασ με τθν υπ’ αρικμ. ………………………….. Απόφαςθ του ..................................  ςτθν εταιρεία με τθν 
επωνυμία: «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., ςφμφωνα με τθν 
προςφορά τθσ, αντί του ςυνολικοφ ποςοφ των ……………………….€ 
(…………………………………………………………………………), ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων, ωσ 
αναλυτικά αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα. 

 Φςτερα από αυτά, ο ....................................., με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν 
ΕΤΑΙΕΙΑ και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ 
οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΑΞΙΑ  

1. Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν «Ρρομικεια τριϊν (03) ςκαφϊν κατάλλθλο 
διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ 
Κατακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι - Οικονομικι) κακϊσ και  τισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Α’) και απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικμ. …./2018 Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ 
οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2o  
ΠΟΟΣΗΣΑ - ΕΙΔΟ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
     Οι ποςότθτεσ, τα είδθ, οι τιμζσ και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:  

 

Εργοδότθσ ι 
Κφριοσ του Ζργου: 

Είδοσ 
Μονάδα  

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Τιμι μονάδοσ 
(ςε €) με 

κρατιςεισ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Υπουργείο Ναυτιλίασ 
& Νθςιωτικισ 
Ρολιτικισ / ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ 

 
Σκάφοσ κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο με 
υγειονομικό εξοπλιςμό 

τεμάχιο 
Τρία 
(03) 

 

  Αξία ….. :  €  

  Κρατιςεισ υπζρ τρίτων € 

  
 
Γενικό Σφνολο: €  

 
Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ του ανωτζρω είδουσ, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ 

και άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ νομικοφ 
ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ) και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ.  
Θ παραπάνω τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν 

υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία. 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, µεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςµοφ, αςφάλιςθ 
ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του 
παρόντοσ άρκρου, παράδοςθ του υπό προµικεια είδουσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Το υπό προµικεια είδοσ, που αναφζρεται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνεται ςτα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι - οικονοµικι) και κα καλφπτει τουσ 
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όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ υπ’ αρικµ. ..../2018 
διακιρυξθσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

 
Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυµµόρφωςθ µε τουσ όρουσ,  τισ  τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ  διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονοµικι), υπόςχεται ότι το υπό προμικεια 
είδοσ ζχει καταςκευαςτεί και εγκαταςτακεί ςφμφωνα µε τουσ καλϊσ εννοοφµενουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ 
και πρακτικισ, κα υπόκειται δε ςτον ζλεγχο και κα ςυμμορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρµόδιων Υπθρεςιϊν 
και Επιτροπϊν του Υπουργείου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
ΠΑΡΑΔΟΗ: Το πρϊτο ςκάφοσ εντόσ οκτώ (08) μθνών από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και τα  

υπόλοιπα δφο (02) εντόσ 10 μθνών  από  τθν  υπογραφι τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά 
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α' – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικµ. ..../2018 διακιρυξθσ. Για τυχόν 
κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω απϊτατο χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι  
προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε 
κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το είδοσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει 
θ ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ  του είδουσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ 
ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 , 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από 

γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν 
& Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ) είτε με πρωτοβουλία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του εκπρόκεςμα παραδοκζντοσ είδουσ, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ), δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 
τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ). 

 
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ: αα) δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 

ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
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διατάξεισ και ββ) υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ 
των παρατάςεων κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν & 
Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ). 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016. 
 

         Ο τόποσ παράδοςθσ του είδουσ είναι κα είναι ο Κεντρικόσ Λιμζνασ Ρειραιά με δαπάνθ του αναδόχου.  
 
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ:  Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κα γίνει από τθν 
αρµόδια Επιτροπι του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ εντόσ ...................... (.........) 
............................ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του είδουσ κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα 
Αϋ τθσ αρικ. ..../2018  διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ ςτα άρκρα 
208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) κακϊσ και ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 
 

Άρκρο 5ο 
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΕΓΓΤΗΕΙ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) 

 

Κατά τα λοιπά για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν αρικ. .................... 
Διακιρυξθ ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ. 

 
 

Άρκρο 6ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 
 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει: (επιλζγεται το αϋι το βϋ) 
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν ι 
β. Με τθν χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ ζναντι 
ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

Θ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω προκαταβολισ κα γίνεται ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και 
ιδίωσ ςτο άρκρο 72 αυτοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ καταβολισ, επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου 
που κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Πταν το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
καλφπτει το ποςό τθσ προκαταβολισ δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Αν το ποςό τθσ 
προκαταβολισ είναι μεγαλφτερο του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει εγγφθςθ προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ 
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται 
τμθματικά.  
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Η προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με 
το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ επιλογισ πλθρωμισ µε προκαταβολι κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
αυτισ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

τθν προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται µε ςαφινεια ζνασ από τουσ παραπάνω τρόπουσ πλθρωμισ. ε 
περίπτωςθ μθ επιλογισ ςτθν οικονομικι προςφορά κάποιου από τουσ ανωτζρω τρόπουσ πλθρωμισ κα 
λογιςτεί ο πρώτοσ (α) τρόποσ πλθρωμισ. 
 
Σε περίπτωςθ μθ επιλογισ ςτθν οικονομικι προςφορά κάποιου από τουσ ανωτζρω τρόπουσ πλθρωμισ κα 
λογιςτεί ο πρϊτοσ (α) τρόποσ πλθρωμισ. 
 
Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ 
αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλομζνου και μετά από τθ διαβίβαςθ των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ 
ΕΤΑΙΕΙΑΣ  «……………………………………………» μζχρι του ποςοφ των ……..…………….€.  

 
Για τθ διενζργεια τθσ πλθρωμισ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν. 
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
 
* Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτισ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ τθσ υπ’ αρικμ. …../2017 Διακιρυξθσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε: 
α)* 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 του Ν. 
4412/2016  
β)* 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016. 
 γ)* 0,02% υπζρ Δθμοςίου ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 υπό τθν προχπόκεςθ 
ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν ωσ άνω παράγραφο ΚΥΑ. 
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα 
άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% 
επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961.  
δ) Ραρακράτθςθ φόρου επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ: 
 αα) ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) για τα λοιπά αγακά και 
 ββ) ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό (8%) για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 
 
Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ καταβάλλονται από το δικαιοφχο 
και δεν αφαιροφνται από τθν πλθρωμι του. Σα ςχετικά γραμμάτια είςπραξθσ των εν λόγω οφειλών 
κρατιςεων, φόρων κλπ επιςυνάπτονται απαραίτθτα ςτα λοιπά δικαιολογθτικά τθσ πλθρωμισ. 
 
Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ εναρίκμου: 2017ΣΕ18960000 - 
ΣΑΕ 189/6). 

Το ζργο εντάςςεται ςτθν πράξθ «Ρερίκαλψθ Αδφναμων Ρροςφφγων και Διακομιδζσ Αςκενϊν Μζςω 
Θάλαςςασ - Ρ.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.» με  Κωδ. Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5010920, ςτο Ρλαίςιο του Ρρογράμματοσ 
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Συνεργαςίασ INTERREG V-A, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΡΟΣ 2014-2020, και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ)ςε ποςοςτό 85% και 15% από εκνικοφσ πόρουσ μζςω ΡΔΕ. 

Διευκρινίηεται ότι: 
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν 
αρμόδια Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει 
ανυπαρξία οφειλισ τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ 
διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο 
αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 
κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει  να καταβάλει ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ και κατακφρωςθσ. 
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ νομοκεςία 
προκεςμιϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΓΓΤΗΕΙ – ΕΚΧΩΡΗΗ 
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Α. ΕΓΓΤΗΕΙ  
Για τθν  καλι  εκτζλεςθ των  όρων  τθσ ςφμβαςθσ αυτισ  θ ΕΤΑΙΕΙΑ  κατζκεςε  τθν υπ’ αρικμ. 
….……………….  εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ  
ιςχφοσ ………….………, που καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα µε 
το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
(ΤΥΧΟΝ ΡΟΣΘΘΚΘ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ) 
Επιςτροφι Εγγυθτικών 
α) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ). Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και 
του εκπρόκεςμου. 

 
Οι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 
 
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι Τραπζηθσ, ιςχφοσ ………………….. ετϊν, για τθν καλι λειτουργία ι 
διατιρθςθ του ςυςτιματοσ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα Δ’ του Ραραρτιματοσ Γϋ τθσ υπ’ αρικμ. …../2018 
Δ/ξθσ), χρθματικοφ ποςοφ #...........,00 € #, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτερο, από τον 
οριηόμενο ςτθ Σφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 
 

Β. ΕΚΧΩΡΗΗ 
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 



ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ



Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ.18/2018 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο 

   

 

χωρίσ τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

 ΚΤΡΩΕΙ - ΡΗΣΡΕ 
1. Για  τυχόν  κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ 
κανονικι εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ  ςφµβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από τθν 
Υπθρεςία οι προβλεπόµενεσ  ςτο Ν. 4412/2016 και ςτθν υπ’ αρικμ. ....../2018 διακιρυξθ κυρϊςεισ και ποινικζσ 
ριτρεσ. 
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι 
προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου 
εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που 
προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα XII του Κανονιςμοφ 1303/2013 και αναλαμβάνει να τοποκετιςει ςιμανςθ 
ςε εμφανζσ ςθμείο των υπό προμικεια ειδϊν όπου κα αναφζρεται ότι θ εν λόγω προμικεια 
πραγματοποιικθκε με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Λεπτομζρειεσ ςχετικοφ κειμζνου 
κακϊσ και διαςτάςεισ επιγραφισ - γραμματοςειράσ κα δοκοφν από τθν Υπθρεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο    

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τον ανάδοχο των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 
ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147) και του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των 
οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ 
Δ/ξθσ με αρικμ. ……/2018 και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ. 
 

Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά (Οικονομικι - 
Τεχνικι)  τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθ Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αμφιβολίασ, οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ. 
 

Επιτρζπεται  θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόςον πλθροφνται 
οι όροι του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται γνωμοδότθςθ 
των αρμοδίων επιτροπϊν του ΥΝΑΝΡ, απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
υπογραφι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ. 
 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των 

δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια 
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πρωτότυπα. 
 

Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ  που  ενεργεί  για 
λογαριαςμό τθσ. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

      ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ                                                                        ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
                                                                                                                                        Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
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