ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
I. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με ωρομίςκια αμοιβι για τθν
επιςκευι θλεκτρολογικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων για τισ ανάγκεσ των πλοθγίδων και του κτιρίου του Πλοθγικοφ
τακμοφ Πειραιά για το χρονικό διάςτθμα από Μάρτιο 2019 ζωσ και 31/12/2019.
II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των δζκα τριϊν χιλιάδων ευρϊ #13.000€#
ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Π.Α. 24% όπου προβλζπεται και των νομίμων κρατήςεων υπζρ Δημοςίου.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ πιο ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ.
IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αφοροφν τθν εργαςία επιςκευισ θλεκτρολογικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων για τισ
ανάγκεσ των πλοθγίδων και του κτιρίου του Πλοθγικοφ τακμοφ Πειραιά για το χρονικό διάςτθμα από Μάρτιο 2019 ζωσ και
31/12/2019.
Η ωρομίςκια αμοιβι κα αφορά:
Α) εργαςία επί των πλοηγίδων του Π..Π., θ οποία κα απαιτείται να γίνει τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του χρόνου
(ΔΕΤΣΕΡΑ - ΠΑΡΑΚΕΤΗ 08:00 – 16:00) και τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του χρόνου (ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16:00 –
08:00, ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΙΑΚΗ, ΕΠΙΗΜΕ ΕΡΓΑΙΕ) και
Β) εργαςία επί του κτιρίου του Π..Π., θ οποία κα απαιτείται να γίνει τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του χρόνου (ΔΕΤΣΕΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 08:00 – 16:00) και τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του χρόνου (ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16:00 – 08:00,
ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΙΑΚΗ, ΕΠΙΗΜΕ ΕΡΓΑΙΕ).
Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να μεριμνιςει για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ οποιαδιποτε βλάβθσ εντόσ 8ϊρου το αργότερο από
τθν ενθμζρωςι του.
Η δαπάνθ προμικειασ υλικϊν δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυνδρομι των εργαςιϊν. Σα απαιτοφμενα ανταλλακτικά –
υλικά κα χορθγοφνται από τον Πλοθγικό τακμό Πειραιά.
V. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται ο Πλοθγικόσ τακμόσ Πειραιά, κζςθ Παλατάκι, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά,
Πφλθ Ε11, Σ.Κ. 185 35 Πειραιάσ.

VI. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν ξεκινά από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και ιςχφει μζχρι τθν
31/12/2019.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
Παραλαβισ Ειδϊν και Τπθρεςιϊν του Κ.Λ.Π./Π..Π..
VIII. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147) κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α και
καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει
ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ δζκα τρείσ (13) μήνεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα ςτο τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν
τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και ςε κάκε
περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ
φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και των όρων τθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τισ οποίεσ και αποδζχεται πλιρωσ.

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1.Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία- μη ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ (εργαςία επί των πλοθγίδων
απαλλάςςεται του Φ.Π.Α. – εργαςία επί του κτιρίου Φ.Π.Α. 24%).
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΕ ΚΑΙ ΩΡΕ ΣΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ

ΣΙΜΗ ΩΡΟΜΙΘΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
ΟΙ ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ,
ΑΠΑΛΛΑΕΣΑΙ Φ.Π.Α.)

ΣΙΜΗ ΩΡΟΜΙΘΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙ ΣΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
ΟΙ ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ,
ΕΚΣΟ Φ.Π.Α.)

ΠΟΟΣΟ
Φ.Π.Α.

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΩΡΟΜΙΘΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΕΠΙ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
ΟΙ ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ,
Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΑΙΜΕ ΗΜΕΡΕ &
ΩΡΕ
(ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ
ΩΡΕ 08:00 – 16:00)
ΜΗ ΕΡΓΑΙΜΕ ΗΜΕΡΕ &
ΩΡΕ
(ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ
ΩΡΕ 16:00 - 08:00,
ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΙΑΚΗ,
ΕΠΙΗΜΕ ΑΡΓΙΕ)

3. ΦΑΚΕΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του προμθκευτι ςτον οποίο προτείνει
να κατακυρωκεί θ προμικεια /παροχι υπθρεςίασ. Οι φάκελοι ϋϋΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑϋϋ των ςυμμετεχόντων των οποίων
οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ προςφορζσ απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται
από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ προμθκευτζσ.
Ο φάκελοσ ϋϋΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑϋϋ περιλαμβάνει επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. , τον
Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.

Εφόςον με την προςκόμιςη του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλητη
καταδικαςτική απόφαςη ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ), η Αναθζτουςα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία
ςφναψησ ςφμβαςησ.
B. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ήτοι φορολογική και αςφαλιςτική
ενημερότητα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατϋανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων
εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του
υποψθφίου αναδόχου και η κατακφρωςη γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε την αμζςωσ επόμενη πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προςφορά και εφόςον τα
ϋϋΛοιπά Δικαιολογητικάϋϋ πληροφν τισ προχποθζςεισ .

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ
Κατάςτθµα

(1)................................
.................................

(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................

ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/ Πλοθγικόσ τακμόσ Πειραιά (3)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1.Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ …………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των
...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων
τθσ φµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν προμικεια
..............................(αρικ.διακιρυξθσ............/..........,
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...............(8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο
πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ειδϊν του πιο πάνω
διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3.Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ
καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05)
θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5.ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ µε τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα
περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται
παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).

∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδηγίεσ ςυµπλήρωςησ των κενϊν διαςτηµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ φμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

