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Εκνικό Ρρόγραμμα Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΡΛΩΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL)
ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11),
Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ)
ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10),
Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ
Υποβρυχίων Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ
από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με
εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ
Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των Ρλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080
Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat), για τα
Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080
Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) του Ρλοίου Ανοικτισ
Θαλάςςθσ 050
ΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΛΟΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 050-060-070-080 ΤΟΥ
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕA ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ 2o ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ταχ. Διεφκυνςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Ρλθροφορίεσ

:
:
:

Τθλ.
Θ/Τ

:
:

Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2
185 10 Λιμζνασ Ρειραιά
Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ρ.
Ανκυπαςπιςτισ Λ.Σ. ΧΑΤΗΑΑΣ Α.
213-137-4606/1081
dipea.b@yna.gov.gr

Ρειραιάσ, 20 Ιουλίου 2021
Αρικ. πρωτ.: 2832.9/52981/2021

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ ΕΛΕΥΘΕΟ
ΦΟΕΑΣ:
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Διακιρυξθ αρικ. 06/2021
Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων και
ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου,
ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με δικαίωμα
προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.500.000,00€
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ,
500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ
Αρικμόσ: -135303-,
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ,
500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ
Αρικμόσ: -135304-,
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135305-,
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
Ρλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά
ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135307-,
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ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων
# 12.750.000,00 € #, (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων) και δζκα
εκατομμυρίων πεντακοςίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – εφόςον αςκθκοφν
τα δικαιϊματα προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων πενιντα χιλιάδων
# 23.250.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων
προαίρεςθσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Του ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Ρερί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
β) Του ν. 2121/1993 «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ) Του ν. 2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139).
δ) Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ε) Του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ςτ) Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα
ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του
1
ευρφτερου δθμόςιου τομζα» , τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ».
η) Του ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» (Α’ 204).
θ) Του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν
τουσ με κλιρωςθ» (Α’ 226).
κ) Του ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ι) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα τθσ Ραραγράφου Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (Α’ 107).
ια) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν.
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιβ) Του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’
74), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιγ) Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιδ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ,
1

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €).
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ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (Α' 267).
ιε) Του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιςτ) Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, (…)
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα των διατάξεων των
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «Στρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει
κακοριςκεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιη) Του ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι
νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137).
ιθ) Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο
για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127).
ικ) Του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184).
κ) Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Ρερί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
κα) Του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά
όργανα» (Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
κβ) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34),
όπωσ ιςχφει.
κγ) Του π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (Α’ 114).
κδ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
κε) Του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (Α’ 64).
κςτ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Α’ 26).
κη) Του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν» (Α’ 121) και
κθ) Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) τθσ Επιτροπισ, του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 1048/2014 (OJ L 291/2014) τθσ Επιτροπισ και του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 1049/2014 (OJ L 291/2014).
2. Τισ Αποφάςεισ:
α) Τθν αρικ. Ρ1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν
Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (Β’ 764).
β) Τθν αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ επιτοκίου των
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209).
γ) Τθν αρικ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).
δ) Τθν υπ’ αρικ. 134453/2015 απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ
«Ρυθμίςεισ για τισ πληρωμζσ των δαπανών του ςυγχρηματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων
Επενδφςεων» (Β’ 2857),
ε) Τθν αρικ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. περί «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΡΡ (…)» (Β’ 969).
ςτ) Τθν αρικ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
(Β’ 1781).
η) Τθν αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ,
ου
θ) Τθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1
(ΑΔΑ:
6ΞΦ04653ΡΩ-1Ι) με κζμα «Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν: (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων, (ii) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν,
(iii)Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν,
ζτουσ 2020-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
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κ) Τθν αρικ. 2711/29-12-2020 Κ.Υ.Α. «Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των
Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (TAME/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (TEA/ISF) για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020 και άλλεσ διατάξεισ» (Β’ 5772). και
ι) Τθν αρικ. 64233/8-6-2021 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ).» (Β’ 2453).
τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
3. Το αρικ. πρωτ.: 2522.2-2/27176/2020/11-5-2020 αίτθμα χρθματοδότθςθσ δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων προσ τθν ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ για χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ «Ρρομικεια τεςςάρων (04) Τ/Χ
περιπολικϊν ςκαφϊν και τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 - 070- 080»,
από το Εκνικό Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020».
4. Το αρικ. πρωτ.: 1000.0/15671/2020/10-11-2020 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και το
αρ.44/08-9-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ
Κρίςεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ του Είδουσ Γ.
5. Τθν αρικ. πρωτ.: 2459/Φ.35/3-12-2020 Απόφαςθ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ «Ρρομικεια τεςςάρων
(04) Τ/Χ περιπολικϊν ςκαφϊν και τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 - 070080» με Κωδικό ΟΡΣ 5046477.
6. Το αρικ. πρωτ.: 2832.3/83375/2020/14-12-2020 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με κζμα «Αίτθμα για τθν
διενζργεια Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του ζργου ́ ́Ρρομικεια Ταχφπλοων Ρεριπολικϊν
Σκαφϊν ζωσ 13 μζτρα ́ »
́ , το οποίο αποτελεί το πρωτογενζσ αίτθμα.(ΑΔΑΜ 21REQ008718798)
7. Το αρικ. πρωτ.: 2522.2-2/86500/2020/28-12-2020 αίτθμα χρθματοδότθςθσ δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων προσ τθν ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ για χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ «Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ
ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι».
8. Τθν αρικ. πρωτ.: 2696/Φ.35/29-12-2020 (ΑΔΑ 9Σ246ΜΔΨΟ-Κ2Θ) Απόφαςθ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ
«Ρρομικεια τεςςάρων (04) Τ/Χ περιπολικϊν ςκαφϊν και τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 - 070- 080» με Κωδικό ΟΡΣ 5046477.
9. Τθν αρικ. πρωτ.: 13220/2-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΚΥ46ΜΤΛ-ΦΔΞ) Απόφαςθ ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε.
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
(Ρ.Δ.Ε.) 2021, ςτθ ΣΑ Ε 789/2 του ζργου με α/α 1 “ Ρρομικεια τεςςάρων (04) Τ/Χ περιπολικϊν ςκαφϊν και τριϊν (03)
Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 - 070- 080” με κωδικό 2020ΣΕ78920004, με τα
αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.250.000,00€#.
ου

10. Το αρικ. πρωτ.: Ε 2831.1-4/3841/2021/10-2-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1 με κζμα «Υποβολι
πίνακα προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζτουσ 2021», για τα είδθ Α
και Β.
11. Τθν αρικ. πρωτ.: 374/11-2-2021 Απόφαςθ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ «Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ
ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι» με
Κωδικό ΟΡΣ 5076571.
12. Τθν αρικ. πρωτ.: 622/3-3-2021 (ΑΔΑ ΩΔΟΞ46ΜΔΨΟ-23Υ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ «Ενίςχυςθ τθσ
εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι
Ακτοφυλακι» με Κωδικό ΟΡΣ 5076571.
13. Τθν αρικ. πρωτ.: 29114/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΩ46ΜΤΛ-9ΚΚ) Απόφαςθ ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./ Δ.Δ.Ε.
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
(Ρ.Δ.Ε.) 2021, ςτθ ΣΑ Ε 789/2 του ζργου με α/α 1 “Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλωτϊν
επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι” με κωδικό 2021ΣΕ78920000 /MIS 5076571, με
τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #11.900.000,00€#.
14. Τθν αρικ. πρωτ.: 41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του
ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 των ζργων “ Ρρομικεια τεςςάρων (04) Τ/Χ περιπολικϊν ςκαφϊν και τριϊν (03)
Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 - 070- 080” με κωδικό 2020ΣΕ78920004/MIS
5046477, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.250.000,00€# και “Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ
προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι” με κωδικό
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2021ΣΕ78920000 /MIS 5076571, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #11.900.000,00€#.
ου

15. Το αρικ. πρωτ.: Ε 2831.1-4/8469/2021/24-5-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1 με κζμα «Υποβολι
ου
1 ςυμπλθρωματικοφ πίνακα προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζτουσ
2021».
16. Το αρικ. πρωτ.: 2832.5/40306/2021/07-6-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με κζμα «Αποςτολι
Συμφωνίασ Επιδότθςθσ Δράςθσ για το ζργο ‘’Ρρομικεια Ρεριπολικϊν Σκαφϊν ζωσ Δεκατρία μζτρα για τισ ανάγκεσ
του Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ’’ μζςω του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», το οποίο
αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα.(ΑΔΑΜ 21REQ008723555)
17. Το αρικ. πρωτ.: 2832.3/42406/2021/14-6-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με κζμα «Κατάρτιςθ Τεφχοσ
Διακιρυξθσ για τθν ‘’Ρρομικεια Ταχφπλοων Ρεριπολικϊν Σκαφϊν ζωσ 13 μζτρα για τθσ ανάγκεσ του Λιμενικοφ
Σϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ’’»
ου

18. Το αρικ. πρωτ.: 2834.5/43815/2021/18-6-2021 Υπθρεςιακό Σθμείωμα ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4 με το οποίο διαβιβάςκθκαν
τα τελικά τεφχθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, για το ζργο με τίτλο ϋϋΡρομικεια ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν ζωσ 13
μζτραϋϋ για τισ ανάγκεσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
19. Τθν αρικ. πρωτ.: 73196/30-6-2021 (ΑΔΑ: Ω3Γ846ΜΤΛ-Ο4Ω) Απόφαςθ ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./ Δ.Δ.Ε.
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
(Ρ.Δ.Ε.) 2021, ςτθ ΣΑ Ε 150 του ζργου με α/α 1 “ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 13 ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ” με κωδικό 2021ΣΕ15000003/MIS, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #10.500.000,00€#.
20. Τθν αρικ. πρωτ.: 2033/13-7-2021 Διατφπωςθ Θετικισ Γνϊμθσ τθσ Υπεφκυνθσ Αρχισ Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.
του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου για το ςχζδιο διακιρυξθσ του Υποζργου «Ρρομικεια τεςςάρων (04)
Τ/Χ περιπολικϊν ςκαφϊν και τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 - 070080» με Κωδικό ΟΡΣ 5046477, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ευρϊ # 1.250.000,00€#.
21. Τθν αρικ. πρωτ.: 2034/13-7-2021 Διατφπωςθ Θετικισ Γνϊμθσ τθσ Υπεφκυνθσ Αρχισ Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.
του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου για το ςχζδιο των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με
τθν οποία κα προκθρυχκεί το Υποζργο 1 «Ρρομικεια ταχυπλόων περιπολικϊν ςκαφϊν» τθσ Δράςθσ με Κωδικό
ΟΡΣ 5076571, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ευρϊ # 11.825.600,00€#.

Ρροκθρφςςει
1.
Θλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνιςμό, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, για τθν προμικεια πλωτϊν
επιχειρθςιακϊν μζςων και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.500.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135303-,
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135304-,
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,
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προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135305-,
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
Ρλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€
ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135307-,
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων
#12.750.000,00€#, (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων
πεντακοςίων χιλιάδων #10.500.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα
προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων πενιντα χιλιάδων #23.250.000,00€#
(απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ.
2.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να κατακυρϊςει τθ
ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα από αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για το ογδόντα
τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3.
Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό
προμικεια ειδϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ), είτε τμθματικά για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ για τα είδθ Α, Β, Γ και
ΣΤ όπωσ περιγράφονται ανωτζρω και αναλυτικότερα ςτουσ Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν ςτισ Γενικζσ
Ρλθροφορίεσ τθσ Διακιρυξθσ, με εξαίρεςθ για τα είδθ Δ και Ε όπου δεν επιτρζπεται θ τμθματικι υποβολι
προςφορϊν. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλουν προςφορά και για τα δφο είδθ Δ και Ε.
4.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.)
ΣΑ Ε 789/2, ωσ ακολοφκωσ:
 ΣΑ Ε 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΣΕ78920004/MIS 5046477) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “Ρρομικεια Τεςςάρων (04) Τ/Χ Ρεριπολικϊν Σκαφϊν
& Τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 – 070 - 080”, με τα
αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.250.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα
«Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 2696/Φ.35/29-12-2020
(ΑΔΑ 9Σ246ΜΔΨΟ-Κ2Θ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ Υπεφκυνθ Αρχι του
Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ Σφμβαςθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά ποςοςτό 75% και από εκνικοφσ
πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
 ΣΑ Ε 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ78920000 /MIS 5076571) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ
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προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι”, με τα
αντίςτοιχα οικονομικά ςτοιχεία του Υποζργου 1 #11.825.600,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται ςτο Εκνικό
Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 622/3-32021 (ΑΔΑ ΩΔΟΞ46ΜΔΨΟ-23Υ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ Υπεφκυνθ Αρχι
του Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ Σφμβαςθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά ποςοςτό 75% και από εκνικοφσ
πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
 ΣΑ Ε 150 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ15000003/MIS) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 73196/30-62021 (ΑΔΑ: Ω3Γ846ΜΤΛ-Ο4Ω) Αρικ. Απόφαςθσ 1354 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/ Γ.Δ.Δ.Ε./
Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου ‘’ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 13 ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ’’, που αφορά το δικαίωμα προαίρεςθσ για τα Είδθ Α και Β.
5.
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία
θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ
ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διαδικτυακι πφλθ
23-07-2021
26-07-2021
10-09-2021
www.promitheus.gov.gr
και ϊρα 09:00
και ϊρα 15:00
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν: 16-09-2021 ϊρα 11:00.
Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο
πζραν του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν κα εξετάηονται.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 37 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει και ςτο άρκρο 10 τθσ ΥΑ 61233/08-6-2021 (Β’ 2453)
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).».
Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 3 τθσ Διακιρυξθσ.
6.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ2, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 73 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων4.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ5
Οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προςωρινϊν ςυμπράξεων. Οι εν λόγω ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει
τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ
μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
7.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου
37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ
τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 6 τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α.
8.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθ
χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., υποβάλλει ςχετικό αίτθμα μζςω αυτισ
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αναρτθμζνθ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. φόρμα – ζντυπο ςυλλογισ ςτοιχείων εκπαιδευομζνων
(ςε μορφι word ι .pdf). Τονίηεται ότι, επιπλζον τθσ φόρμασ – εντφπου που κα αποςτζλλει, κα αναγράφει
ςτο αίτθμα του εάν θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται εντόσ ι εκτόσ Ακθνϊν, διότι για τισ εταιρείεσ εκτόσ
Ακθνϊν θ εκπαίδευςθ πραγματοποιείται μζςω skype, γεγονόσ που απαιτεί ιδιαίτερο χειριςμό. Τονίηεται
ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά εταιρεία είναι τα δφο (02) άτομα.
Δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να διεξαχκεί το νωρίτερο δζκα (10) θμζρεσ και το αργότερο ζξι
(06) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, παρακαλοφμε όπωσ
ςχετικά αιτιματα περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία μασ το αργότερο ζωσ 03-09-2021. Επιςθμαίνεται ότι τυχόν
κακυςτζρθςθ υποβολισ αιτιματοσ εκπαίδευςθσ πρόκειται να επιφζρει περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθ
διεξαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ των ενδιαφερομζνων με ςυνεπαγόμενθ ενδεχομζνωσ τθν μθ ορκι τιρθςθ
των διαδικαςιϊν υποβολισ προςφορϊν για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό.
9.

2
3
4

5

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω Ραραρτιματα Α’ ζωσ Ε’:

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

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’
ΡΑΑΤΘΜΑ Β’
ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’
ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’
ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

10. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ,
4οσ όροφοσ, τθλ. 213-137-4606/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (20-08-2021), ιτοι τουλάχιςτον είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα
60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν- διευκρινίςεων
υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ
(Ρρομθκευτζσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα πρζπει απαραιτιτωσ να είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των
ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται.
Σθμειϊνεται ότι τόςο ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147) ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
11. Θ ςφμβαςθ υπόκειται ςε προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ από αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ.
12. Επειδι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ #1.000.000,00€#, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν.3310/2005 (Α’ 30).
13. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςτο ςφνολό του με
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ
του αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ ςτο άρκρο 106.
14. Θ Ρροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων
Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και εν ςυνεχεία κα καταχωρθκοφν τόςο θ Ρροκιρυξθ, όςο και θ Διακιρυξθ ςτο
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ κα
καταχωρθκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και κα αναρτθκεί ςτο
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
(www.ynanp.gr). Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., κακϊσ και ςτο
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.Ο Υπουργόσ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2021.07.23
Ιωάννθσ Ρλακιωτάκθσ
08:59:50 EEST
ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ:
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Θ αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ με τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Ραραρτιματα Αϋ - Ε’.

ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ:
ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΗΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ:

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ
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Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
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Υπουργείο Εςωτερικϊν/Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (ΥΔΕΑΡ)/Τμιμα
Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ – Τομζασ Σφνορα και
Θεωριςεισ
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’
6. Δ.Ε.Μ.
7. Υ.Ο.Θ.Ε.
8. ΔΙ.ΡΟ.Ρ. Β’
9. Δ.Ο.Δ.
ο
ο
10. ΔΙ.Ρ.Ε.Α.1 – 4
11. Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ /ΥΝΑΝΡ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
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ΔΙΑΚΗΥΞΗ 06/2021

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ
για τθν προμικεια πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.500.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135303-,
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135304-,
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135305-,
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
Ρλοίων Ανοικτισ καλάςςθσ 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€
ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ:. -135307-,
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων
# 12.750.000,00 € #, (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων
πεντακοςίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα
προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων πενιντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € #
(απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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Τίτλοσ Ρρομικειασ:

Ρρομικεια Ρλωτϊν Επιχειρθςιακϊν Μζςων (εφεξισ ‘‘Ρρομικεια’’)

Ανακζτουςα Αρχι:

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
ο
Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2
Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ
(DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11),
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ
(Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10),
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ
Μονάδασ Υποβρυχίων Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),
μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ
και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,

Υπό προμικεια είδθ:

ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ
των αναγκϊν των Ρλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue
Boat), για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080,
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο
Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050,
Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται
τα υπό προμικεια είδθ :
(Επιςπεφδουςα Υπθρεςία – Κφριοσ του
Ζργου)

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ.)

Είδοσ Διαδικαςίασ:

Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ Συμμετοχισ

Κριτιριο Ανάκεςθσ:

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ
ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
ΕΙΔΟΣ
Αϋ:
ευρϊ
5.000.000,00€
(500.000,00€
ανά
ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με δικαίωμα
προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), ευρϊ 5.500.000,00€
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά
ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),

Ρροχπολογιςμόσ:

ΕΙΔΟΣ
Βϋ:
ευρϊ
5.000.000,00€
(500.000,00€
ανά
ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με δικαίωμα
προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), ευρϊ 5.000.000,00€
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά
ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ΕΙΔΟΣ Γϋ: ευρϊ 1.500.000,00€
απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),

(ςυμπεριλαμβανομζνων

κρατιςεων,

ΕΙΔΟΣ Δϋ: ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ΕΙΔΟΣ Εϋ : ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : ευρϊ
απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),

200.000,00€

(ςυμπεριλαμβανομζνων

κρατιςεων,

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα εκατομμυρίων

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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Χρθματοδότθςθ:

Κρατιςεισ :
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.)

6
7

επτακοςίων πενιντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. –
ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων πεντακοςίων
χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – εφόςον αςκθκοφν τα
δικαιϊματα προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων
πενιντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. –
ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ).
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ΣΑ Ε 789/2, ωσ ακολοφκωσ:
Για τα είδθ Α , Β και Γ
 ΣΑ Ε 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2021ΣΕ78920000 /MIS 5076571) ςφμφωνα
με τθν αρικ. πρωτ.: 41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι
Απόφαςθ
Ε7892
ΤΟΡ.0
του
ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί
ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου
“Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλωτϊν
επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι”, με τα
αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #11.900.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται
ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020»,
ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 622/3-3-2021 (ΑΔΑ ΩΔΟΞ46ΜΔΨΟ-23Υ)
Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ Υπεφκυνθ Αρχι του
Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ
Σφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά
ποςοςτό 75% και από εκνικοφσ πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
Για τα είδθ Δ , Ε και ΣΤ
 ΣΑ Ε 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΣΕ78920004/MIS 5046477) ςφμφωνα
με τθν αρικ. πρωτ.: 41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι
Απόφαςθ
Ε7892
ΤΟΡ.0
του
ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμι,ατοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί
ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “
Ρρομικεια Τεςςάρων (04) Τ/Χ Ρεριπολικϊν Σκαφϊν & Τριϊν (03) Rescue
Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 – 070 - 080”, με τα
αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.250.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται
ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020»,
ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 2696/Φ.35/29-12-2020 (ΑΔΑ 9Σ246ΜΔΨΟΚ2Θ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ Υπεφκυνθ Αρχι του
Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ
Σφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά
ποςοςτό 75% και από εκνικοφσ πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
Για το δικαίωμα προαίρεςθσ για τα Είδθ Α και Β
 ΣΑ Ε 150 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ15000003/MIS) ςφμφωνα με τθν
αρικ. πρωτ.: 73196/30-6-2021 (ΑΔΑ: Ω3Γ846ΜΤΛ-Ο4Ω) Αρικ. Απόφαςθσ
1354 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου ‘’ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΕΩΣ 13 ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ’’.
α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, (άρκρο 4
6
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β)* 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, (άρκρο 350 παρ.
7
3 του ν. 4412/2016)
γ)*0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για

Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και
απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
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Ραρακράτθςθ Φόρου :
(επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ)
Φ.Ρ.Α.:
Θμερομθνία Διακιρυξθσ:
Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ
ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ
Ε.Ε.:
Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ
ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ:
Ρροκεςμία για υποβολι αιτθμάτων
παροχισ διευκρινίςεων / πρόςκετων
πλθροφοριϊν επί των όρων τθσ
διακιρυξθσ:
Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ
προςφορϊν:
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα
υποβολισ προςφορϊν:
Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:
Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν (διενζργεια
διαγωνιςμοφ):

8

λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν
8
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
*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.
Ροςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, ςφμφωνα
με το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.
*Βάςει του Ν.2859/2000 ( Αϋ 248) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει+
20-07-2021
20-07-2021
23-07-2021

20-08-2021

26-07-2021 και ϊρα 09:00
10-09-2021 και ϊρα 15:00
Διαδικτυακι πφλθ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr
16-09-2021 και ϊρα 11:00

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ
άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 15
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Αϋ:

Υπό προμικεια
είδθ:

Δζκα (10) περιπολικά ςκάφθ με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από
ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11).

Α/Α Συςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ:

-135303-

Κωδικοί CPV:

34511100-3 (Σκάφθ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ)

Τόποσ
Ραράδοςθσ:

Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Ρειραιά ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL307 (Ρειραιάσ και Νιςοι)+.

Χρόνοσ
παράδοςθσ:

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον αςκθκεί το
δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ των αρχικϊν
δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των είκοςι ενόσ (21) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαζξι (16) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ ζξι (06)
μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν τθν παράδοςθ του
πρϊτου ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.

Ρροχπολογιςμόσ:

Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι
επιπλζον ζντεκα (11), ευρϊ 5.500.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 500.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Βϋ:
Υπό προμικεια
είδθ:

Δζκα (10) περιπολικά ςκάφθ με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ
από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα
(10).

Α/Α Συςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ:

-135304-

Κωδικοί CPV:

34511100-3 (Σκάφθ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ)

Τόποσ
Ραράδοςθσ:

Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Ρειραιά ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL307 (Ρειραιάσ και Νιςοι)+.

Χρόνοσ
παράδοςθσ:

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον αςκθκεί το
δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ των αρχικϊν
δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των είκοςι (20) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ ζξι (06)
μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν τθν παράδοςθ του
πρϊτου ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 16
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Ρροχπολογιςμόσ:

Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με δικαίωμα προαίρεςθσ (option)
μζχρι επιπλζον δζκα (10), ευρϊ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 500.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Γϋ:
Υπό προμικεια
είδθ:

Δφο (02) Σκάφθ Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων Αποςτολϊν του
Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με
Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ.

Α/Α Συςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ:

-135305-

Κωδικοί CPV:

34511100-3 (Σκάφθ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ)

Τόποσ
Ραράδοςθσ:

Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Ρειραιά ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL307 (Ρειραιάσ και Νιςοι)+.

Χρόνοσ
παράδοςθσ:

Το ζργο τθσ παράδοςθσ των δφο (02) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν
ο
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο (1 )
ο
ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το δεφτερο (2 )
ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
ου
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου (1 )
ςκάφουσ.

Ρροχπολογιςμόσ:

Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.)

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Δϋ:
Υπό προμικεια
είδθ:

Τρία (03) ταχφπλοα ςκάφθ (Tender) για θν κάλυψθ των αναγκϊν των Ρλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ
060-070-080.

Α/Α Συςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ:

-135306-

Κωδικοί CPV:

34511100-3 (Σκάφθ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ)

Τόποσ
Ραράδοςθσ:

Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Ρειραιά ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL307 (Ρειραιάσ και Νιςοι)+.

Χρόνοσ
παράδοςθσ:

Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των τριϊν (03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα
(10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει
ο
το πρϊτο (1 ) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το
ο
ο
δεφτερο (2 ) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο (3 )
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
ου
παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου (1 )ςκάφουσ

Ρροχπολογιςμόσ:

Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.)

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 17
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Εϋ:

Υπό προμικεια
είδθ:

Τρία (03) ταχφπλοα ςκάφθ διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080.

Α/Α Συςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ:

-135307-

Κωδικοί CPV:

34513700-3 (Σκάφθ Διάςωςθσ)

Τόποσ
Ραράδοςθσ:

Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Ρειραιά ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL307 (Ρειραιάσ και Νιςοι)+.

Χρόνοσ
παράδοςθσ:

Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των τριϊν (03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα
(10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει
ο
το πρϊτο (1 ) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το
ο
ο
δεφτερο (2 ) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο (3 )
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
ου
παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου (1 ) ςκάφουσ.

Ρροχπολογιςμόσ:

Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.).

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤϋ:
Υπό προμικεια
είδθ:

Ζνα (01) ταχφπλοο ςκάφοσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050.

Α/Α Συςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ:

-135308-

Κωδικοί CPV:

34511100-3 (Σκάφθ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ)

Τόποσ
Ραράδοςθσ:

Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Ρειραιά ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL307 (Ρειραιάσ και Νιςοι)+.

Χρόνοσ
παράδοςθσ:

Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του ςκάφουσ.

Ρροχπολογιςμόσ:

Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.)

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 18
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

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

Α.Φ.Μ.

997881842

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

1041.000000.00001
Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 (Εντόσ Λιμζνα Ρειραιά)

Ρόλθ

Ρειραιάσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

185 10

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL307 (Ρειραιάσ, Νιςοι)

Τθλζφωνο

213 137 4606 / 1081

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dipea.b@yna.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ραναγιϊτθσ
Ανκυπαςπιςτισ Λ.Σ. ΧΑΤΗΑΑΣ Ανδρζασ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.hcg.gr / www.ynanp.gr

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

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.)
ΣΑ Ε 789/2, ωσ ακολοφκωσ:
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Για τα είδθ Α , Β και Γ


ΣΑΕ 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ78920000 /MIS 5076571) ςφμφωνα με τθν αρικ.
πρωτ.: 41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του
ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί
ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ
ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι
Ακτοφυλακι”, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #11.900.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται
ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ.
πρωτ.: 622/3-3-2021 (ΑΔΑ ΩΔΟΞ46ΜΔΨΟ-23Υ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ
Υπεφκυνθ Αρχι του Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ
Σφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά ποςοςτό 75% και από
εκνικοφσ πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
Για τα είδθ Δ , Ε και ΣΤ


ΣΑΕ 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΣΕ78920004/MIS 5046477) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./
Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “ Ρρομικεια Τεςςάρων (04) Τ/Χ
Ρεριπολικϊν Σκαφϊν & Τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 060 – 070 - 080”, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.250.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται
ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ.
πρωτ.: 2696/Φ.35/29-12-2020 (ΑΔΑ 9Σ246ΜΔΨΟ-Κ2Θ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που
εξζδωςε θ Υπεφκυνθ Αρχι του Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και
Αςφλου. Θ Σφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά ποςοςτό
75% και από εκνικοφσ πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
Για το δικαίωμα προαίρεςθσ για τα Είδθ Α και Β
ΣΑ Ε 150 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ15000003/MIS) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
73196/30-6-2021 (ΑΔΑ: Ω3Γ846ΜΤΛ-Ο4Ω) Αρικ. Απόφαςθσ 1354 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου ‘’ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 13
ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ’’, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#10.500.000,00€#.
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για τα είδθ Α, Β και Γ είναι θ προμικεια είκοςι δφο (22) ταχφπλοων
περιπολικϊν ςκαφϊν (ζωσ 13 μζτρα), με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον είκοςι ενόσ (21),
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Τα ταχφπλοα περιπολικά
ςκάφθ κα διατεκοφν ςτισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ και ςτθ Μονάδα Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμζνου να καλφψουν τισ αυξθμζνεσ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ περιπολιϊν
για τθν επιτιρθςθ ςτα εξωτερικά καλάςςια ςφνορα, κακϊσ και τθ ςυνδρομι ςε προκφπτοντα περιςτατικά
ζρευνασ - διάςωςθσ ςτο καλάςςιο χϊρο ευκφνθσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ειδικότερα, λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν επιτιρθςθσ των εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων τθσ χϊρασ,
τα οποία αποτελοφν ταυτόχρονα και εξωτερικά ςφνορα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν
ανάγκθ διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, κακϊσ και λόγω των ςυχνϊν βλαβϊν των περιπολικϊν
ςκαφϊν που διακζτει ιδθ το Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., είναι αδιριτθ ανάγκθ θ απόκτθςθ των νζων ςκαφϊν, είτε για
τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων, είτε για τθν ζνταξθ νζων τφπων που δεν υφίςτανται ςτον υπάρχοντα
πλωτό ςτόλο του. Συγκεκριμζνα, με τθ ςυγκεκριμζνθ Δράςθ προγραμματίηεται θ προμικεια των κάτωκι:
α. Δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, μικουσ από ζντεκα
(11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα με αεροκάλαμο ι με fender κλειςτισ κυψελίδα, με δικαίωμα προαίρεςθσ
(option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), β. Δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ
δεκατρία (13) μζτρα με βενηινοκινθτιρεσ (αμόλυβδθ) με αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ, με

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 22

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10) και γ. Δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) μικουσ από
δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για τα είδθ Δ, Ε και ΣΤ είναι θ προμικεια τεςςάρων (04) ταχφπλοων
περιπολικϊν ςκαφϊν, μικουσ επτά μζτρων και πενιντα εκατοςτϊν (7,5) κατά προςζγγιςθ και τριϊν (03)
βοθκθτικϊν ςκαφϊν, τφπου Rescue Boats, μικουσ ζξι (6,00) μζτρων κατά προςζγγιςθ, τα οποία
αποτελοφν ενιςχυτικό εξοπλιςμό των Ρλοίων Ανοιχτισ Θαλάςςθσ (Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050, 060, 070, 080).
Είναι αξιοςθμείωτο να αναφερκεί ότι τα εν λόγω ςκάφθ, τα οποία βρίςκονται επί των Ρ.Α.Θ.,
αξιοποιοφνται ςτο πλαίςιο όλων των επιχειριςεων επιτιρθςθσ των ςυνόρων, κακϊσ και κάκε επιχείρθςθσ
ζρευνασ - διάςωςθσ, αποτελϊντασ αναπόςπαςτο εξοπλιςμό μείηονοσ ςθμαςίασ, που κακιςτά τα ανωτζρω
πλοία πλιρωσ λειτουργικά.
Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.500.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135303-,
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135304-,
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135305-,
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
Ρλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€
ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135307-,
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV):
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Κωδικοί Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV)
ΕΙΔΟΣ Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ

34511100-3

(Σκάφθ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ)

ΕΙΔΟΣ Ε

34513700-3

(Σκάφθ Διάςωςθσ)

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ), είτε
τμθματικά για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ για τα είδθ Α, Β, Γ και ΣΤ όπωσ περιγράφονται ανωτζρω και
αναλυτικότερα ςτουσ Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν ςτισ Γενικζσ Ρλθροφορίεσ τθσ Διακιρυξθσ, με
εξαίρεςθ για τα είδθ Δ και Ε όπου δεν επιτρζπεται θ τμθματικι υποβολι προςφορϊν και υποβάλουν
προςφορά και για τα δφο είδθ Δ και Ε.
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ δϊδεκα εκατομμυρίων
επτακοςίων πενιντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων πεντακοςίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. –
εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων
πενιντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των
δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ
για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα από αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για
το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που
αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι θ παράδοςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, ορίηεται ςε:
- για το ΕΙΔΟΣ Α : Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ
τουλάχιςτον δφο (02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν.
Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου
παράδοςθσ των αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των
είκοςι ενόσ (21) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαζξι (16) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ ζξι (06) μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε
περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν
τθν παράδοςθ του πρϊτου(1ου) ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Β : Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ
τουλάχιςτον δφο (02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν.
Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου
παράδοςθσ των αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των
είκοςι (20) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ ζξι (06) μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε
περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν
τθν παράδοςθ του πρϊτου (1ου) ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Γ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ των δφο (02) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν
από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο
(1ο ) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το δεφτερο
(2ο) ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
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εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου (1ου)
ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Δ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ, το δεφτερο (2ο) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
και το τρίτο (3ο) εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου(1ου)
ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Ε : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ,
το δεφτερο (2ο) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο
(3ο) εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου (1ου)
ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ ΣΤ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του ςκάφουσ.
όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δϋ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ του Ραραρτιματοσ Δϋ για τα είδθ ςτα οποία αυτό προβλζπεται.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Δικαίωμα προαίρεςθσ:
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αςκιςει με μονομερι τθσ διλωςθ (Απόφαςθ δια του
αρμόδιου προσ τοφτο οργάνου) το δικαίωμα προαίρεςθσ και ςυγκεκριμζνα για το ΕΙΔΟΣ Α για τθν
προμικεια μζχρι επιπλζον ζντεκα (11) και για το ΕΙΔΟΣ Β για τθν προμικεια μζχρι επιπλζον δζκα (10)
όμοιων περιπολικϊν ςκαφϊν, είτε ςυγκεντρωτικά είτε μεμονωμζνα. Το δικαίωμα προαίρεςθσ, εφόςον
επιτευχκεί θ χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κα αςκθκεί είτε κατά το ςτάδιο τθσ
κατακφρωςθσ, με τθν ζκδοςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, είτε με νζα/εσ Απόφαςθ/ςεισ που κα
εκδοκεί/οφν το αργότερο εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εφόςον
το δικαίωμα προαίρεςθσ αςκθκεί μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί/οφν ςχζδιο/α
τροποποιθτικισ/ϊν – ςυμπλθρωματικισ/ϊν ςφμβαςθσ/εων για ζλεγχο νομιμότθτασ από αρμόδιο Κλιμάκιο
του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
1.4

Θεςμικό πλαίςιο

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

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν (υποβολισ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., φςτερα από
προκεςμία τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποςτολισ τθσ
προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 27 του Ν. 4412/2016, είναι θ 10-09-2021 και ϊρα 15:00.
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Θ διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι
Ρφλθ www.promitheus.gov.gr), τθν 16-09-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00, ςτθν αίκουςα 318 (3οσ
όροφοσ) του κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1- Ε2 εντόσ Λιμζνα Ρειραιά.
1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα τθν 20-07-2021 για δθμοςίευςθ
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ [Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 2021/S 141-372914].
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τόςο τθσ Ρροκιρυξθσ όςο και τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ςτο
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ κα
καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ζλαβε Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ: -135303-, -135304-, -135305-, -135306-,
-135307- και -135308-.
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.hcg.gr ςτουσ ςυνδζςμουσ: «Ανακοινϊςεισ» , «Διαγωνιςμοί_Ρρομικειεσ» και «Τακτικοί
Διαγωνιςμοί», κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.ynanp.gr και
ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο «Διαγωνιςμοί – Διαβουλεφςεισ».
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ,
δ) δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ και ςτα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του Ν. 4412/2016,
κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.
H Ανακζτουςα Αρχι, λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, τον εντοπιςμό
και τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθν διεξαγωγι των διαδικαςιϊν
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ,
κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ
του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 του Ν.4412/2016. H Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ πικανισ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κα εκδϊςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ αυτισ ςφμφωνα
τα οριηόμενα ςτο προαναφερκζν άρκρο.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

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


θ αρικ. 2021/S 141-372914 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ



θ παροφςα Διακιρυξθ με τα κάτωκι Ραραρτιματα Α’ ζωσ Ε’ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
αυτισ
- Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’)
- Υπόδειγμα τθσ Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’)
- ιτρα Ακεραιτότθτασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’)
- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’)
- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’)



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

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τόςο τθσ Σφμβαςθσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο είκοςι (20)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ιτοι τθν 20-08-2021, και απαντϊνται
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από εγγεγραμμζνουσ
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ θμερομθνίασ, και
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόκεςμα, είτε το
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
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Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (06) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ9.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο
«Διορκωτικό»10) και ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 11.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 12
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά δθμόςια και
ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
9
10

11
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Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d50babe74629f4
Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ)
Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί
Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν μετάφραςθ των ωσ άνω εντφπων, με ζξοδα του
ςυμμετζχοντα μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςκεί προσ τοφτο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ.
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’ 13)13, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Η περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου η) δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.6
13

Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων

Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
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Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ.
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Ι) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε
περίπτωςθ του απορριτου.
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι
ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ
νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω
περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται.
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν,
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ14, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 715 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ16
2.2.1.2 Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων
υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ
λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.1.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό
2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο
δεκαδικό ψθφίο. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ,
το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.
Συγκεκριμζνα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται ςτα ακόλουκα
ποςά:
 Στισ τετρακόςιεσ πενιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ # 455.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε, και ΣΤ).
 Στισ διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ # 200.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό για το είδοσ Α.
 Στισ διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ # 200.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό για το είδοσ Β.
 Στισ τριάντα χιλιάδεσ ευρϊ # 30.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό για το είδοσ Γ.
 Στισ δϊδεκα χιλιάδεσ ευρϊ # 21.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό για τα είδθ Δ και Ε.
 Στισ τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ # 4.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό για το είδοσ ΣΤ.

14
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Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και
αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ».
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Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Α’).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 11-10-2022, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, με τθν επιφφλαξθ του όρου 2.2.2.3 τθσ παροφςασ, επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ
προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ
προςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324
ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ
αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι
ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων
βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί
αμετακλιτωσ.
2.2.2.3 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων:
α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι
β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.7 τθσ
παροφςασ, ι
γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά, ι
δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι
ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ι
ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί17,
η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν ι

17

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016
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θ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με το άρκρο
88 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
κ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.3

Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ18 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν
προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α
παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ
Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ),
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων
23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ
18

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι
για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε
αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ
τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων
187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’
103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί
το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι
δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.19
2.2.3.2 . Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, ι/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.

19

Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 22
του ν. 4782/2021.
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα
του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι
διλωςθσ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ
παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.20
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:21
α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,22 περί αρχϊν που
εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιτοι των υποχρεϊςεϊν του που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ,
που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, ςτθν περίπτωςθ των καταςτάςεων τθσ περ. (β).23
γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ
που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,

20

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
21 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95).
Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει
ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και
αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ).
22 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
23 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.7.2.
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ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 48 του ν. 4412/2016, περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ
ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 περί
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ,
θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό
τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το
ςχετικό γεγονόσ.24
2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).25 Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν
τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ
αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία.
Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα
δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment
firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ
αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των
δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ
χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..26
2.2.3.5 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και 2.2.3.3.
2.2.3.6 Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν
παρ. 2.2.3.1 και ςτθν παρ. 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία,
24 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β),
ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.
25
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.4 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ
υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου
αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
26
Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21
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προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει
καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό
αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο,
μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν
αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ.
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό
τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παρ. 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ ςαράντα (40)
θμερϊν από τθν περιζλευςθ του ςχεδίου απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν εν λόγω επιτροπι
ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να εκδϊςει απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των
επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν παρ. 7 και χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 9 του
άρκρου 73 του ν. 4412/201627.
2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί θ ποινι του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με
το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται αυτοδίκαια και
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.

27

Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 22 του ν. 4782/2021 (Α’ 36),
εξακολουκεί να ιςχφει θ απόφαςθ που εκδόκθκε δυνάμει τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν είτε γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ
2018, 2019 και 2020, είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν αρικμόσ ετϊν τρία (03), ςυναρτιςει τθσ
θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ωσ ακολοφκωσ:
α) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια
ειδϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ) είτε γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#6.400.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#6.400.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#6.400.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία, ιτοι 2018,2019 και 2020, #.6.400.000,00 #
νόμιςμα (ευρϊ),
β) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ Α είτε γενικό ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#2.500.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#2.500.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#2.500.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία, ιτοι 2018,2019 και 2020, #2.500.000,00 #
νόμιςμα (ευρϊ),
γ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ΕΙΔΟΣ Β είτε γενικό ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#2.500.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#2.500.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#2.500.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία, ιτοι 2018,2019 και 2020, #2.500.000,00 #
νόμιςμα (ευρϊ),
δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ Γ είτε γενικό ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#750.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#750.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#750.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία, ιτοι 2018,2019 και 2020, #750.000,00 #
νόμιςμα (ευρϊ),
ε) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για τα EΙΔΗ Δ και Ε είτε γενικό ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#550.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#550.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#550.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία, ιτοι 2018,2019 και 2020, #550.000,00 #
νόμιςμα (ευρϊ),
ςτ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ ΣΤ είτε γενικό ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#100.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
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- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#100.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#100.000,00 #) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία, ιτοι 2018,2019 και 2020, #100.000,00 #
νόμιςμα (ευρϊ).
* Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει για οριςμζνα είδθ κα λαμβάνεται υπόψθ το
άκροιςμα των αναφερόμενων ανωτζρω ποςϊν.
2.2.6

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα28

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται για το κάκε είδοσ Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων
τριϊν (03) ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ του ςυγκεκριμζνου τφπου
ςκάφουσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ. Ρροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου
ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που παραδόκθκαν/ εκτελζςκθκαν πριν από
τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων πζντε (05) ετϊν.
2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (του άρκρου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (του άρκρου
2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με
αυτοφσ29. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα (ςτον οποίο
ςτθρίηεται) που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ
των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και 2.2.3.3.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Θ αντικατάςταςθ του φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ
που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παρ.
2.2.3.1 και 2.2.3.2. και 2.2.3.3 και των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, γίνεται κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι προσ τον
ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ, για κάκε τρίτο ςτισ
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω
αντικατάςταςθ λαμβάνει χϊρα μόνο μία φορά.
Υπεργολαβία:
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
28
29

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 26 του ν. 4782/2021. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και
ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ
ςφμβαςθσ
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αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ30. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.8.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ31.
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ32.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι33.
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 2.2.4, 2.2.5 και
2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα Ε’, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ34 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
Ραραρτιματοσ 135, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 2.4.3.1 τθσ παροφςασ.

30

Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016).
31
Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
32
Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
33
Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016
34
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι,
Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ
δθλϊςεισ.
35
Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L
17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό κείμενο του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτο
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Πταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων, το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ
τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ
βάςθσ δεδομζνων, δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, τθν απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.1 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 2.2.3.3. τθσ παροφςασ,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.2 τθσ παροφςασ, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτθν παραπάνω περ. (α),
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτισ παρ. 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςασ, περί κριτθρίων επιλογισ,
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά
αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ
ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν
υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
τουσ, ςε περίπτωςθ που ζχουν υπογραφεί θλεκτρονικά.
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ παραγράφου υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα
13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω36.

36

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων
ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν
εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
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Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των κατωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) Για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα τόςο ςτθν
παροφςα διακιρυξθ όςο και ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
β) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλζον απαιτείται θ
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων .που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν,
οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ
χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν
από τουσ διαγωνιηόμενουσ.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 42

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

γ) Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ οι προςφζροντεσ
υποβάλλουν πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ,
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ,
ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν37, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει
ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία3839 (πλθν των
περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςασ ανωτζρω).
Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν
περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.4, για τθν απόδειξθ του ελζγχου
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του
προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν
ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ
ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.4.
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου:
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το
πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Ειδικότερα:
37
38

39

Ρρβλ. άρκρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91)
με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1)
Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ)
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- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε
ανϊνυμεσ εταιρείεσ:
Α) Εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν :
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ
είναι ονομαςτικζσ
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ.
Β) Εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ
των μετοχϊν, προςκομίηουν:
i) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν
περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου
ii) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι
δικαιωμάτων ψιφου,
iii) Εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι
Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ
τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο
3.1.1 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και
4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ,
όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. Ρροσ το ςκοπό αυτό
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, πζραν των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ, προςκομίηει κατά το
ςτάδιο κατακφρωςθσ υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εξωχϊρια εταιρεία, κατά τθν ανωτζρω ζννοια και
δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & β του άρκρου 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005».
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ςτ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ.40
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ
τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο,
δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.41
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει οικονομικζσ καταςτάςεισ για
όςο χρόνο λειτουργεί.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία (από τθν ζκδοςθ
τθσ διακιρυξθσ) κατά μζγιςτο όριο, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται τουλάχιςτον μία (01) ςφμβαςθ
προμικειασ ςυναφοφσ ζργου, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι
ιδιωτικοφ παραλιπτθ, ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ αυτοφ/αυτϊν. Σε
περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει ςυμβάςεισ πζραν τθσ τελευταίασ τριετίασ, κα προςκομίηει
κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε
κάκε περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ Γ.Ε.ΜΘ.), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
40
41

Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016
Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ
εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 29 του ν. 4782/21)
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i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜΘ42, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ43, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
42

Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955
(Α` 91),
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι
αυτϊν,
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ
ςυνεταιριςμόσ),
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν
ζδρα του ςτθν θμεδαπι,
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι
ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`,
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ
προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`,
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012
43
Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.
Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ
ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, περ. β.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 93 του ν. 4412/2016 όπωσ
ιςχφει.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, κακϊσ
και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηει είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μερϊν είτε ςχετικι
υπεφκυνθ διλωςθ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον τρίτο, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των
τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των
προςφορϊν, όπου κα δθλϊνεται κατά περίπτωςθ ότι κα παράςχουν ςτον ςυμμετζχοντα οικονομικό
φορζα τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ι/και το(α) τμιμα(τα)
τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ.
Το ωσ άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου .pdf.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναλφονται ςτουσ
Ρίνακεσ Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ κάκε είδουσ ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
Τ = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν
όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ, «Κν» θ βακμολογία του κριτθρίου αξιολόγθςθσ και Τ θ
ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1.
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Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Ππου: «Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ
2.4

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ Διακιρυξθσ,
είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ), είτε τμθματικά για το ςφνολο τθσ
ποςότθτασ για τα είδθ Α, Β, Γ και ΣΤ όπωσ περιγράφονται ανωτζρω και αναλυτικότερα ςτουσ Ρίνακεσ υπό
προμικεια ειδϊν ςτισ Γενικζσ Ρλθροφορίεσ τθσ Διακιρυξθσ, με εξαίρεςθ για τα είδθ Δ και Ε όπου δεν
επιτρζπεται θ τμθματικι υποβολι προςφορϊν. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλουν
προςφορά και για τα δφο είδθ Δ και Ε.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.44
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα45, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
44

45

Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα,
χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
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αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 22, 36 και 37, όπωσ ιςχφουν και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ
τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρικ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453) Κοινι
Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ
τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τισ διατάξεισ του
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ οποία
οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα
κυρίωσ για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςφορϊν και των αιτιςεων
ςυμμετοχισ, όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ δθμοςίευςι τθσ, κακορίηοντασ
με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ τον τρόπο ςυνζχιςθσ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ .
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα
και
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
Ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ. Σε περίπτωςθ που θ αιτιολόγθςθ του οικονομικοφ φορζα κρικεί ωσ ανεπαρκισ από το
αποφαινόμενο όργανο κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου οργάνου, κα ηθτείται θ ςυγκατάκεςθ του
οικονομικοφ φορζα περί αποχαρακτθριςμοφ τθσ εμπιςτευτικότθτασ για όςα δικαιολογθτικά/λοιπά
ςτοιχεία προςφοράσ δεν τεκμθριϊνεται αυτι, ειδάλλωσ θ προςφορά κα απορρίπτεται.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4 Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτθν ςυνζχεια, μζςω
ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με
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μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό
Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν46.
2.4.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 2747 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 48
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ49 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199950,
46
47
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Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Βλ. ςχετικά με τθν θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο
1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί
να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ
«e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ
παροφςασ. 2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια
ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ
υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο
και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ".
Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και
άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που
ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του
Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..».
Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα
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γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο51.
Οι ωσ άνω φάκελοι κατατίκενται το αργότερο ζωσ τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ (με
απόδειξθ), ι εναλλακτικά, τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ ιδιοχείρωσ ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ από εξουςιοδοτθμζνο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ. Ειδικότερα
μπορεί να κατατίκενται:
α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Δ/νςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο (Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν διαγωνιςμϊν), ςτθν
Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2 Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, γρ. 422, τθλ. 213- 1371081/4606, όλεσ τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ από ϊρα 10.00 ζωσ 14.30 μ.μ, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα ζχουν περιζλκει ςτθν
Υπθρεςία μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ.
β) Στθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ αυτοφ, Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 3οσ όροφοσ, γρ. 318, τθλ. 213- 1374219 (γραμματζασ Επιτροπισ).
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα είτε ςτο κατάςτθμα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, είτε ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία, τθ
διεφκυνςθ, τον αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του
διαγωνιηομζνου *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία αυτά για όλα
τα μζλθ τθσ+, κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ :
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο

για τθν προμικεια πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου,
ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον
ζντεκα (11), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135303-,
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με βενηινοκινθτιρεσ (αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου,
ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον
δζκα (10), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135304-,
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα,
με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ, Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 135305-,
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Ρλοίων
Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080, Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
060-070-080, Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135307-,
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050,
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ:
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/
ο
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2 Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : ……./……../2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: ……./……../2021
«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία»

Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Τυχόν ςφραγιςμζνοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτϊν αν τυχόν αφοροφν δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ ι ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ ι ςτοιχεία οικονομικισ προςφοράσ ι δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ52: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τθ ςυνοδευτικι
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που
52
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παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, Β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τα άρκρα 2.1.5
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιπλζον δε και προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ
υποβάλλεται Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ, ςε μορφι επιςτολισ, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον
προςφζροντα.
Ειδικότερα αναφζρονται τα κάτωκι:
Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ): Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο
ΕΕΕΣ, το οποίο ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ε’)53.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να
δεςμεφει τθν εταιρεία. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ,
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ
τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα54 ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.55
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Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να διαμορφϊςει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κα πρζπει να
ακολουκιςει τα ακόλουκα βιματα:
α) Λιψθ και αποκικευςθ ςτον Θ/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτθμζνο ςε μορφι
.xml ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα άλλα ςυνθμμζνα αρχεία τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
β) Μετάβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/.
γ) Επιλογι «Οικονομικόσ Φορζασ» και ςτθ ςυνζχεια «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ».
δ) Τθλεφόρτωςθ του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ (ςφμφωνα με το βιμα α)
ε) Συμπλιρωςθ και επιλογι θλεκτρονικά των πεδίων που ζχουν κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και των πεδίων με τθν
θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι εφικτό, θλεκτρονικι υπογραφι του εγγράφου ςτο κατάλλθλο ςθμείο.
ςτ) Επιλογι «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςι του με χριςθ κάποιου
προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του
φυλλομετρθτι Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε
πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί
από κάκε φυλλομετρθτι.
η) Θλεκτρονικι υπογραφι του αρχείου .pdf που εκτυπϊκθκε (ακόμθ και εάν ζχει υπογραφεί θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα).
θ) Υποβολι του αρχείου ΕΕΕΣ ςε μορφι .pdf (θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο) ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του μαηί με τα υπόλοιπα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.

Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιικθκε με το
άρκρο 28 του ν. 4782/2021.
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ56. Επιπλζον, όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 τθσ
παροφςασ, το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ αυτοφσ.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με
τα ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα
παράςχει/ουν ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (βλ. και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016).
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.57 Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο
ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.58
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,59 τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ
παροφςθσ60 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ
αξιοπιςτίασ του.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ61.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ.
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ του62.
Β) Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 2.2.2 κακϊσ και το Υπόδειγμα Α’ του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, επιςθμαίνεται δε ότι οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που
εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ: Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων οι ςυμμετζχοντεσ, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να

56

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

57 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’).
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Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)
Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019.
Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016
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υποβάλλουν θλεκτρονικά, μζςω ΕΣΗΔΗΣ, και Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι επιςτολισ,
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα αναγράφουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν οποία απευκφνεται (ιτοι Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν),
β) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τθ διεφκυνςθ κακϊσ και τον αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό (ςε
περίπτωςθ αντιπροςϊπευςθσ αναφζρονται τα ςτοιχεία του αντιπροςωπευόμενου). Σε περίπτωςθ
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ.
γ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ (Αρικμόσ Διακιρυξθσ, Τίτλοσ αυτισ όπωσ αναγράφεται ςτο
εξϊφυλλό τθσ και Αρικμόσ του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ για τον οποίο υποβάλλεται προςφορά),
δ) ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
ε) ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ) και πλθροφν όλα τα κριτιρια
ςυμμετοχισ,
ςτ) ότι δεν αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου, με απόφαςθ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ οφτε κθρφχκθκαν ζκπτωτοι
με τελεςίδικθ απόφαςθ από ςυμβάςεισ άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του
Δθμοςίου Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,
η) το/τα είδοσ/είδθ για το/τα οποίο/α υποβάλλεται θ προςφορά,
θ) εάν για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ο ςυμμετζχων ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων και
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν,
κ) εάν προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
και αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν και το αντίςτοιχο ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ και
ι) το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ.
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα63 64.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν65.
Επίςθσ, ςτον ςυγκεκριμζνο φάκελο υποβάλλονται θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά ι/και οι ςχετικζσ
δθλϊςεισ που απαιτοφνται από το Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ».
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν οικονομικι προςφορά.
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Άρκρο 94 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
Άρκρο 58 του ν. 4412/2016.
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται κατωτζρω:
Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα (τεμάχιο), ςυμπεριλαμβανομζνων των
όποιων κρατιςεων υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ δαπανϊν για παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ΕΛΕΥΘΕΟΥ, κα
αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό)φάκελο
«Οικονομικι Ρροςφορά».
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ *όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτισ Γενικζσ
Ρλθροφορίεσ τθσ παροφςθσ+, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι θ προμικεια απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται όςεσ προςφορζσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ, οι οποίοι δεν
διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα και όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε και τεκμθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. Επιπλζον δε, κα απορρίπτονται οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του Ν.4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ
ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και δ) κζτουν όρο αναπροςαρμογισ,
ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ τθσ τιμισ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ο τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με
επιςτολι ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, από τον προςφζροντα, μόνο εντόσ
του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά».
Επειδι ςτθν θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ δεν μπορεί να αποτυπωκεί και να ςυμπεριλθφκεί το
δικαίωμα προαίρεςθσ για τα είδθ Α και Β (όπωσ αυτά ζχουν αναφερκεί αναλυτικά ςτου πίνακεσ υπό
προμικεια είδουσ), ο προςφζρων υποχρεοφται να υποβάλλει εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι
Ρροςφορά» χωριςτό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ςτο οποίο κα παρζχεται αναλυτικι
περιγραφι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ όπωσ
αυτά ζχουν αναφερκεί αναλυτικά ςτου πίνακεσ υπό προμικεια είδουσ) ϊςτε να προκφπτει θ τελικι τιμι
τθσ προςφοράσ.
Οικονομικά ςτοιχεία που τυχόν απαιτοφνται από τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ κα κατατεκοφν μόνο εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε θλεκτρονικό
αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Οι τιμζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ υπζρ τρίτων ωσ κατωτζρω:
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α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ
ιςχφει) 66
β)* 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)67
γ)*0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201668
*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.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτθ παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ , ιτοι μζχρι 11-09-2022 .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ
μθ κανονικι.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και το άρκρο
2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι
διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για
τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι
προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτα άρκρα 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλου
66
67

68

Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και
απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ
άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
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δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν),
3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από
τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016
και το άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3.1.1 τθσ
παροφςασ και το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο (02) ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ
ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
κ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
ι) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ια) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ περί κριτθρίων επιλογισ,
ιβ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με τθν παρ.
1 του άρκρου 88 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
ιγ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν
16-09-2021 και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα 318 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ /
ΓΔΟΥ / ΔΙΡΕΑ (Ρφλθ Ε1-Ε2, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρειραιάσ, 3οσ όροφοσ),
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι,
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι
προςβάςιμα αποκλειςτικά ςτα μζλθ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου και ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.1.2 τθσ παροφςασ,
με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ
ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να
ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ
προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.
4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται
αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά
ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε
ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα
αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα69.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
69

Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021
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οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν.
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
* Οι τεχνικζσ προςφορζσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ, διαβιβάηονται ςε
αρμόδια ζκτακτθ επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που αφοροφν
ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ θ οποία δφναται να ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 3 του
ν.4412/2016. Θ ζκτακτθ αυτι επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τισ εργαςίεσ τθσ και τθν
αξιολόγθςθ/βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν υποβάλλει ςχετικι ζκκεςθ – πρακτικό ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ, ϊςτε θ τελευταία να γνωμοδοτιςει για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν
που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με ςχετικό πρακτικό.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ,
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
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Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ70 θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ71.
Στθν περίπτωςθ που εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ του παρόντοσ άρκρου 3.1.2 επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του
άρκρου 105 τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ του άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι
προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο Βιβλίο IV του ν. 4412/16. Κατά τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ.
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.1.2 τθσ παροφςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ,
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν.
2690/1999 (Α’ 74), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ των άρκρων 2.2.4 -2.2.7 αυτισ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι (Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ,
Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιά, Τ.Κ. 185 10, γρ. 422, 4οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο,
ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι
(ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα.
Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου ςε ζντυπθ μορφι, κα γίνεται
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Θ Ρεριγραφι «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου».
70
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Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
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β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό δθλ. Υπουργείο Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν.
γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, ο ςυςτθμικόσ αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ,
δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ,
ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – μειοδότθ,
ςτ) Θ ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία».
Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102, εντόσ
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» του προςφζροντοσ
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν μετά και τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων
που υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο
ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του
Ν.4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/16 είναι εκ
προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. Ακολοφκωσ, αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
ii) Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν. Ακολοφκωσ, αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ
διαδικαςία ματαιϊνεται.
iii) Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι
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αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. Ακολοφκωσ, αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3
και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 ζωσ
2.2.7, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
αρμόδια Επιτροπι, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα
ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι με τθν ανωτζρω απόφαςι τθσ μπορεί να κατακυρϊςει τθ
ςφμβαςθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ,
για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ αγακϊν που
αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του
ν.4412/2016, όςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, κακϊσ και των οικονομικϊν προςφορϊν ι/και των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και
τεχνικϊν προςφορϊν, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν τθσ περ. γ’ του άρκρου 3.1.2 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ72. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.73
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
72
73

Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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α) Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν
αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.
β) Ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016 περί δικαςτικισ προςταςίασ ςτο πεδίο που
προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα
άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), και
δ) Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρώων του
ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 74.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106
του ν. 4412/16. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα
από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.
3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία

Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεων
αυτισ, διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV, άρκρα 345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:

74

Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ
και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων
ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του75 .
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5976.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία»
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του ν.
4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ)
ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ.
39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το
άρκρο 366 παρ. 1-2 του ν. 4412/2016 και του άρκρου 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
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Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
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α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του
ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι.
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ77 .
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν
από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138
ν. 4782/202178 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:
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Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των νζων ειδικϊν
δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί
δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 .

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 66

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό
αποφανκεί διαφορετικά .
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.
3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι
να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι
τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ)

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

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
Ρειραιά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.79 Ρριν
από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ

4.3.1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.4624/2019 ςχετικά με
τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ
Οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation –
GDPR).
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ80.

79
80

Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016
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Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.
4.4

Υπεργολαβία

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

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 και
προεγκρίςεωσ τθσ Υπεφκυνθσ Αρχισ, όπου αυτό απαιτείται.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ81, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ,
81

Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4 του άρκρου 203 του ν. 4412/2016
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με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)82. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ

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

Εμπιςτευτικότθτα

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και µετά τθ λιξθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν
υποχρζωςθ να τθριςει εµπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυµπεριλαµβανοµζνων των
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και
κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ν.
4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθµόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν
προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυµµετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ µε τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι µε κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και
όλο το προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ
προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά
τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ:
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν,
ι
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με
τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των
ειδϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία
καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ
προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ83 το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του
ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ84.
Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ, εφόςον αυτζσ
πραγματοποιθκοφν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπωσ
ιςχφει κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι προςφζροντεσ δφνανται να επιλζξουν με ςχετικι διλωςι τουσ ςτον (υπο)φάκελο τθσ οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ζναν εκ των δφο (02) ανωτζρω τρόπων, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνεται υπόψθ ωσ
τρόποσ πλθρωμισ θ περίπτωςθ α), ιτοι θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι των ειδϊν.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)85,
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται
επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
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Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72
του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και
απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201686.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ κακϊσ πρόκειται για προμικεια αγακοφ.
Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν
πλθρωμι του δικαιοφχου.
5.1.3 Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει
ανυπαρξία οφειλισ τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ
διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο
αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου.
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ
του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ
νομοκεςία προκεςμιϊν.
5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ - ιτρεσ

5.2.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, ιτοι εφόςον ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία
που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά είδθ ι δεν επιςκεφαςε ι δεν
ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 περί χρόνου παράδοςθσ υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 203 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι
όχλθςθ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ,
παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
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Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ
άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του
άρκρου 36 του ν. 4412/2016
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω
κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
γ) Ππωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του
διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν
αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με
διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ,
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016.
Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με
μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα.
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2 Αν τα είδθ παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν,
χωρίσ Φ.Ρ.Α.. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
5.2.3 Στον Ανάδοχο πζραν των προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεων επιβάλλονται
ριτρεσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται αναλυτικά ςτουσ όρουσ του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
(Ραράρτθμα Δϋ) τθσ παροφςασ.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ - ιτρεσ), 6.1 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),
6.3 (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ
(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.) μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
Ν.4412/201687 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
5.4

Ειδικοί όροι χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ- Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ

5.4.1 Ο Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν ΕΥΔ όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα
(πιςτοποιιςεισ, επιμετριςεισ, πρωτόκολλα, τιμολόγια κ.λ.π.) πριν τθν πλθρωμι των αναδόχων,
προκειμζνου να προεγκρικεί θ επιλεξιμότθτα των δαπανϊν.
5.4.2 Ο Δικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ υποχρεοφται να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ
του Ε.Ρ. (ι εναλλακτικά τον ΕΦ) για τισ διαδικαςίεσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων.
5.4.3 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που
προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα XII του Κανονιςμοφ 1303/2013 και ειδικότερα:
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α) Να τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό
από το κοινό, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ
φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ άνω των 500.000 ευρϊ.
Οι αναμνθςτικζσ πλάκεσ ι πινακίδεσ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
κακορίηονται ςτον Κανονιςμό 821/2014, αναγράφουν τθν ονομαςία και τον κφριο ςτόχο του, το ζμβλθμα
τθσ ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Ταμείο ι τα Ταμεία που ςτθρίηουν το ζργο.
β) Να τοποκετεί αφίςεσ με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πράξθ ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ςε πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ πινακίδων ι πλακϊν.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα
προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα Δ’ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, ωσ ακολοφκωσ:
- για το ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ
τουλάχιςτον δφο (02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν.
Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του
χρόνου παράδοςθσ των αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ
των είκοςι ενόσ (21) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαζξι (16) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
κα παραςχεκοφν εντόσ ζξι (06) μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε
περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν
τθν παράδοςθ του πρϊτου (1ου) ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ
τουλάχιςτον δφο (02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν.
Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του
χρόνου παράδοςθσ των αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ
των είκοςι (20) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ ζξι (06) μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε
περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν
τθν παράδοςθ του πρϊτου (1ου) ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Γϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ των δφο (02) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10)
μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο (1ο ) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το
δεφτερο (2ο) ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου
(1ου) ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Δϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των τριϊν (03) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το δεφτερο (2ο) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο (3ο) εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου (1ου) ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Εϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των τριϊν (03) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το δεφτερο (2ο )εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο (3ο) εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου (1ου) ςκάφουσ.
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- για το ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του ςκάφουσ.
Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι
προβλεπόµενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν
υπολογίηονται ςτο χρόνο παράδοςθσ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206
του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ
αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207
του Ν.4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται
μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ
του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των προαναφερόμενων ειδϊν, όπου κα διενεργθκοφν και οι δοκιμζσ, ορίηεται ο
Λιμζνασ Ρειραιά, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ
παροφςασ.
6.1.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια (Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. και Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.), τθν αποκικθ υποδοχισ των ειδϊν και τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ,
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.) αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1 H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
208 του ωσ άνω νόμου και τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των ειδϊν γίνεται με τθν διαδικαςία
που ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
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Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. Επιπρόςκετα τον ανάδοχο βαρφνει και θ
δαπάνθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ, κατά τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτο παράρτθμα
Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα ςυγκροτθκεί τουλάχιςτον τριμελισ
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Θ εν
λόγω Επιτροπι ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ εκάςτοτε
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςτουσ προβλεπόμενουσ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ κάκε ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ κάκε ςφμβαςθσ και
τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται/γνωμοδοτεί για τθ λιψθ των
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων, κακϊσ και για κάκε άλλο ηιτθμα που κα
προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ λόγου χάρθ παράταςθ χρόνου παράδοςθσ. Με
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ.
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με
τθν παρ.3 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Είδθ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από εμπρόκεςμο
αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Τα
ζξοδα βαρφνουν τον ανάδοχο εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ,
ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα.
Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2 Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι και ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
υπό προμικεια ειδϊν, κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ
ςτα άρκρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπωσ ιςχφει κακϊσ και με τθν διαδικαςία που ορίηεται
ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ -Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Τα υπό προμικεια είδθ κα παραλθφκοφν μόνο
κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των ελζγχων, το πολφ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
παράδοςθ των ειδϊν. Το κόςτοσ των δοκιμϊν βαρφνει τον Ανάδοχο.
Διευκρινίηεται ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ, ςτθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ειδοποιιςει ι δεν ειδοποιιςει εγκαίρωσ κατά τα ανωτζρω
(βλ. ςχετικά άρκρο 6.1.3 τθσ παροφςθσ), τθν Επιτροπι, αυτι ςυνζρχεται εντόσ (10) εργαςίμων θμερϊν από
τθσ ειδοποιιςεϊσ τθσ είτε από τον προμθκευτι είτε από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων) , ότι προςκομίςκθκαν ι πρόκειται να προςκομιςκοφν τα είδθ. Στθν περίπτωςθ
αυτι ο χρόνοσ παραλαβισ, τον οποίο ορίηει θ ςφμβαςθ, αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ
ςυγκλιςεωσ τθσ Επιτροπισ.
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Εάν ο προμθκευτισ, καίτοι ειδοποίθςε, δεν προςκόμιςε εγκαίρωσ τα είδθ ι εάν κακυςτερεί θ απάντθςθ
ελζγχων που διενεργοφνται ςε εργαςτιρια του φορζα, θ Επιτροπι ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ και
ςυντάςςει ζκκεςθ, αναφζροντασ τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ και τισ δικζσ τθσ ςχετικζσ ενζργειεσ. Τθν
ζκκεςθ αυτι τθν υποβάλλει ο Ρρόεδροσ ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Στισ αυτζσ ωσ άνω ενζργειεσ προβαίνει θ Επιτροπι και ςτθν περίπτωςθ που μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ
του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ των ειδϊν, ουδεμία παράδοςθ ζγινε.
Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα είδθ αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ
αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του Ν.4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Για ηθτιματα που δεν ορίηονται ειδικότερα/ διαφορετικά ςτθν παροφςα κακϊσ και ςτο Ν.4412/2016
εφαρμοςτζα τυγχάνει θ αρικ. ΥΑ Ρ1/2489/6-9-1995 (Β’ 764).
6.3

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

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

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ – Εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ λειτουργίασ

6.4.1 Ο Ανάδοχοσ µε τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
υποχρεοφται να κατακζςει ζγγραφθ διλωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) για
κάκε υπό προμικεια είδοσ *είδθ Α ζωσ και ΣΤ], ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ ϋ- Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 215 και 72 του Ν.4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, ωσ εξισ:
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- για τα ΕΙΔΘ Α, Β και Γ : Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για κάκε ςκάφοσ (όπωσ
γάςτρα, μπαλόνια κ.λπ.) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κ.λπ.) κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του, όπωσ αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα Δϋ- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι τριϊν χιλιάδων
(3.000) ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν θμερομθνία οριςτικισ,
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι.
- για τα ΕΙΔΘ Δ, Ε και ΣΤ : Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για κάκε ςκάφοσ (όπωσ
γάςτρα, μπαλόνια κ.λπ.) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κ.λπ.) κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του, όπωσ αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα Δϋ- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι επτακοςίων
πενιντα (750) ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν θμερομθνία
οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ τουσ όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα) και να αποκαταςτιςει
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι χρόνοι αποκατάςταςθσ βλαβϊν – δυςλειτουργιϊν – αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ – ριτρεσ
κακυςτζρθςθσ επιςκευισ, κακϊσ και οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ κακορίηονται από το Ραράρτθμα Δ’ τθσ
παροφςασ.
6.4.2 Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ για
κάκε υπό προμικεια είδοσ ξεχωριςτά, θ οποία κα ιςχφει για χρονικό διάςτθμα κατά τρεισ (03) μινεσ
μεγαλφτερο από τον οριηόμενο ςτθ Σφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και κα πρζπει να είναι
ςφμφωνθ µε το Υπόδειγμα Δϋ του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ κα είναι θ θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ του εξοπλιςμοφ και το φψοσ τθσ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ
για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ/εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ (άνευ Φ.Ρ.Α.).
Θ ωσ άνω ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι ειδικι επιτροπι που ορίηεται για το ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ.
Μζςα ςε ζνα (01) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι θ ειδικι επιτροπι, ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί
να προτείνει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του παρόντοσ άρκρου. Το
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πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω
διαδικαςίασ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο.
6.5

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ - Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).88

88

Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίηςη ςυμβάςεων κατά τη διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ.
17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ ριτρα
υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω
όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που
παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ

Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α Α’
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
YΡΟ∆ΕΙΓΜΑ Αϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ89.
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
…………………………90 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) ....................……..91
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..................................................... 92 του
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν,
για
τθν
ανάδειξθ
αναδόχου
για
τθν
ανάκεςθ
τθσ
ςφμβαςθσ:
“................................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............93
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ
τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
89

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε
παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016).
90
Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.
91
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
92
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.
93
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.
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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 …………………………………………………..94.
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 τθσ95.
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
εκδίδουμε96.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

94

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).
95
Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
96
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.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 84

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

ΥΡΟ∆ΕΙΓΜΑ Βϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ97.
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………………………………………………………………………..98
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 ...................99 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ
100
........................... 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 εκδίδουμε101.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

97

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 31.
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
100
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
101
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.
98
99

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Γϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ102.
Ρλθροφορθκικαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεφκυνςθ), ότι θ Σφμβαςθ Νο .......,
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ
103
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................................ (καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν), ζχει υπογραφεί μεταξφ ςασ ωσ αγοραςτζσ και του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ωσ προμθκευτι και αφορά τθν προμικεια ................ (Είδοσ και ποςότθτα προμικειασ), ςυνολικισ αξίασ
................... και ότι ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ δικαιοφται να λάβει από εςάσ
προκαταβολι ίςθ µε ........% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υλικϊν ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
ιςόποςθσ αξίασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα
επιςτολι υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και δια τθσ παροφςθσ υποχρεοφμαςτε ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ να ςασ πλθρϊςουμε
ολικϊσ ι μερικϊσ, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ, το ποςό τθσ εγγυιςεωσ αυτισ κατόπιν
ειδοποιιςεϊσ ςασ καταβάλλοντασ επίςθσ και τόκουσ που αναλογοφν ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ ι µθ παράδοςθσ του προµθκευτζου υλικοφ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ 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)
102
103

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου
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ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε104.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

104

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.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ105.
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………………………………………………………………………..106
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ υπ’ αρικ .....
ςφμβαςθσ “................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................
Διακιρυξθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε107.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 55.
107
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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ΡΑΑΤΗΜΑ Β’
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκνικό Ρρόγραμμα Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΛΩΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι
επιπλζον ζντεκα (11), με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ
από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα
Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι
επιπλζον δζκα (10), με βενηινοκινθτιρεσ (αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ
από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα
Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ
Υποβρυχίων Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από
δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με
εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ
Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων Σκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
πλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080
Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα
Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.060-070-080
Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) του πλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050
ΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΛΟΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 050-060-070-080 ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

Αρικ. Σφμβαςθσ: Τ...../202…..
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΩ # …………………………………..……€ #
για τθν προμικεια πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων» και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου,
ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι
επιπλζον ζντεκα (11),.
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με βενηινοκινθτιρεσ (αμόλυβδθσ) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι
επιπλζον δζκα (10).
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ.
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων Σκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Ρλοίων
Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080.
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων Σκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080.
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050.
Στον Ρειραιά, ςιμερα τθν …… του μθνόσ …........……………., του ζτουσ 202…., θμζρα
…............…………. ςτο Γραφείο .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο
Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ........................................, που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά
του αυτι και ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν
επωνυμία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο ……................, Α.Φ.Μ. ……………………………, Δ.Ο.Υ.
…………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Διεφκυνςθ ………………………., 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 αρικ. ......./2021 Διακιρυξθ διενεργικθκε τθν ……………………… θλεκτρονικόσ, ανοικτόσ
διαγωνιςμόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για τθν Ρρομικεια των κάτωκι ειδϊν: ΕΙΔΟΣ Αϋ : Ρρομικεια δζκα
(10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα
(11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι
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επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.500.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135303-,
ΕΙΔΟΣ Βϋ : Ρρομικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ
τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), με
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ,
500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ
Αρικμόσ: -135304-,
ΕΙΔΟΣ Γϋ : Ρρομικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται
Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135305-,
ΕΙΔΟΣ Δϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πλοίων
Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-,
ΕΙΔΟΣ Εϋ : Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ)
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135307-,
ΕΙΔΟΣ ΣΤϋ : Ρρομικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-050,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.),
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων
# 12.750.000,00 € #, (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων
πεντακοςίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα
προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων πενιντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € #
(απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), 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
προμικειασ με τθν αρικ. ………………………….. 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.
Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005», θ εταιρεία «……………………………………………», υπζβαλε τισ από …..-…..201……. υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε
με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.
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Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προθγικθκε προςυμβατικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ και
εγκρίκθκε θ υπογραφι αυτισ, ςφμφωνα με τθν αρικ. ……………….. Ρράξθ τθσ από ………………..
ςυνεδριάςεωσ του ….. Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διατυπϊκθκε θ αρικ. πρωτ.: …………../….-….-202…
«Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για το Υποζργο «………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται
κατά περίπτωςθ)» .
Φςτερα από αυτά, ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ............................................. ,
με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
ΑΘΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν καταςκευι-προμικεια και παράδοςθ του/των κάτωκι
είδουσ/ειδϊν: (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ), όπωσ αναλυτικά αυτά περιγράφεται ςτθν Απόφαςθ
Κατακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι - Οικονομικι) κακϊσ και τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Δ’) τθσ αρικ. …./2021 Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ οποίασ αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 2o
ΡΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ
Οι ποςότθτεσ, τα είδθ, οι τιμζσ και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:

Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου:

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Ροςότθτα

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

Ελλθνικό Δθμόςιο / Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ / Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ/Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων
Αξία ….. :
ΦΡΑ :
Γενικό Σφνολο:

€
Απαλλάςςεται
€

Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ
και άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ
νομικοφ ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθ
διακιρυξθ και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ.
Διευκρινίηεται πωσ θ προμικεια απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. (άρκρα 21 και 27 του Ν.2859/2000).
Θ παραπάνω τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν
υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, μεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ
ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του
παρόντοσ άρκρου, παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
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Άρκρο 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

Τα υπό προμικεια είδθ, που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι - οικονομικι) και κα καλφπτουν
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ τθσ 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 κα υπόκειται
ςτον ζλεγχο και κα ςυμμορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρµόδιων Υπθρεςιϊν και Επιτροπϊν του
Υπουργείου.
Άρκρο 4ο
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΑΑ∆ΟΣΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα προσ
χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα Δ’ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τθν Ρροςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι –
οικονομικι), ωσ ακολοφκωσ:
- για το ΕΙΔΟΣ Αϋ : υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον
δφο (02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον αςκθκεί
το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
να παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ των
αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των είκοςι ενόσ (21)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαζξι (16) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ ζξι (06) μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ
τουσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν τθν παράδοςθ του
πρϊτου (1ου) ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Βϋ : υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον
δφο (02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον αςκθκεί
το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετων ςκαφϊν, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
να παραδίδει τουλάχιςτον δφο (02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ των
αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των είκοςι (20) ςκαφϊν
κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ ζξι
(06) μθνϊν και πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν τθν παράδοςθ του
πρϊτου (1ου) ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Γϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ των δφο (02) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10)
μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο (1ο ) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το
δεφτερο (2ο) ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου
(1ου) ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Δϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των τριϊν (03) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το δεφτερο (2ο) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο (3ο) εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου (1ου) ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ Εϋ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των τριϊν (03) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το δεφτερο (2ο) εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο (3ο) εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου (1ου) ςκάφουσ.
- για το ΕΙΔΟΣ ΣΤ’ : Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του ςκάφουσ.
Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι
προβλεπόµενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν
υπολογίηονται ςτο χρόνο παράδοςθσ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ
αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του
άρκρου 207 του Ν.4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα
από γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται
μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ
του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των προαναφερόμενων ειδϊν, όπου κα διενεργθκοφν και οι δοκιμζσ,
ορίηεται ο Λιμζνασ Ρειραιά, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ)
τθσ παροφςασ.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια (Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. και Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.), τθν αποκικθ υποδοχισ των ειδϊν και τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ
και παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ, τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.) αποδεικτικό, κεωρθμζνο από

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 94

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα
και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
Αν τα είδθ φορτωκοφν ι παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/2016,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Το
παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ
ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ ι παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από
τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το
ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε/εγκατζςτθςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά
είδθ ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του
δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ,
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι
παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε
από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερθμερίασ.
γ) Ππωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του
διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά,
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που
είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου
εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα
αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο
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οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ
του άρκρου 32 του ν. 4412/2016.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλειςμόσ
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
ΡΑΑΛΑΒΗ: Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που κα οριςκεί,
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ ζκαςτου είδουσ κατά τα αναλυτικά οριηόμενα
ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία, ςτθν αρικ.
Ρ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΥΡΕΜ και ιδίωσ ςτα άρκρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
Το κόςτοσ διενζργειασ των ελζγχων και δοκιμϊν βαρφνει τον προμθκευτι.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πρζπει θ ΕΤΑΙΕΙΑ να
μεριμνιςει για τθν τοποκζτθςθ πινακίδων ςε εμφανζσ ςθμείο, όπου κα αναγράφεται ότι θ εν λόγω
προμικεια ζγινε µε ςυγχρθματοδότθςθ του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ (λεπτομζρειεσ ςχετικοφ
κειμζνου κακϊσ και διαςτάςεισ επιγραφισ - γραμματοςειράσ κ.λπ. κα δοκοφν από τθν Υπθρεςία).
Η παραλαβι κα γίνει τμθματικά ανά είδοσ ι για το ςφνολο των ειδϊν ςε περίπτωςθ που
ολοκλθρωκεί ταυτόχρονα θ παράδοςθ όλων των ειδϊν. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ κα
εκδίδει Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ με τθν παραλαβι του κάκε είδουσ.
Άρκρο 5ο
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) *Κεφάλαιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Δ ϋ)+
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) [Κεφάλαιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Δ ϋ)+
Κατά τα λοιπά για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ ςε ςυνδυαςμό με
τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ.
Άρκρο 6ο
ΡΛΗΩΜΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει: (επιλζγεται το αϋι το βϋ)
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν,
β. Με τθν χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
(απαλλάςςεται ΦΡΑ), με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά
τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
Θ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω προκαταβολισ κα γίνεται ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και
ιδίωσ ςτο άρκρο 72 αυτοφ.
Επιςθμαίνεται ότι θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ,
επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, και τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
Η προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με
το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
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Σε περίπτωςθ επιλογισ πλθρωμισ µε προκαταβολι κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία λιψεωσ
αυτισ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου
κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ
που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ
προκαταβολισ.
Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ.
2. Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει τμθματικά ανά είδοσ ι
ςυνολικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, φςτερα από ζγγραφθ εντολι 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, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν.
4412/2016.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι.
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
* Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτισ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ τθσ Διακιρυξθσ-Ρρόςκλθςθσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε:
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων θ οποία υπολογίηεται
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016 108
όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν
προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).109
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ *(α) - (γ)+ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’)
ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961.
108

109

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για
τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ
και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ για προμικεια αγακοφ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν
πλθρωμι του δικαιοφχου.
4. Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ΣΑ Ε 789/2, ωσ ακολοφκωσ:
 ΣΑ Ε 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΣΕ78920004/MIS 5046477) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “ Ρρομικεια Τεςςάρων (04) Τ/Χ Ρεριπολικϊν
Σκαφϊν & Τριϊν (03) Rescue Boats για κάλυψθ αναγκϊν Ρ.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 - 060 – 070 - 080”,
με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.250.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται ςτο Εκνικό
Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
2696/Φ.35/29-12-2020 (ΑΔΑ 9Σ246ΜΔΨΟ-Κ2Θ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ
Υπεφκυνθ Αρχι του Ταμείου ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ
Σφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά ποςοςτό 75% και από
εκνικοφσ πόρουσ κατά ποςοςτό 25%.
 ΣΑ Ε 789/2 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ78920000 /MIS 5076571) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
41459/7-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΞ46ΜΤΛ-7ΘΕ) Συλλογικι Απόφαςθ Ε7892 ΤΟΡ.0 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου “Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ
προμικειασ πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων από το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι”, με τα
αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #11.900.000,00€#. Θ δράςθ εντάςςεται ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα
«Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 622/3-3-2021 (ΑΔΑ
ΩΔΟΞ46ΜΔΨΟ-23Υ) Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ που εξζδωςε θ Υπεφκυνθ Αρχι του Ταμείου
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Θ Σφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται
από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ κατά ποςοςτό 75% και από εκνικοφσ πόρουσ κατά ποςοςτό
25%.
Για το δικαίωμα προαίρεςθσ για τα Είδθ Α και Β
 ΣΑ Ε 150 (αρικ. ενάρικ. Ζργου αρικ. 2021ΣΕ15000003/MIS) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
73196/30-6-2021 (ΑΔΑ: Ω3Γ846ΜΤΛ-Ο4Ω) Αρικ. Απόφαςθσ 1354 του ΥΡ.ΑΝ.ΕΡ./Γ.Γ.Δ.Ε.ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2021 του ζργου ‘’ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 13
ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ’’, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#10.500.000,00€#.
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.
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Άρκρο 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΗΣΗ

Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ….……………….
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ ιςχφοσ
………….………, που καλφπτει το 4% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα µε το
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
(ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ)
Επιςτροφι Εγγυθτικϊν
α) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα αγακά είναι
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν
αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ (ςτθν
περίπτωςθ οριςτικισ παραλαβισ) κακϊσ και θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ (ςτθν περίπτωςθ
τμθματικισ παραλαβισ) γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και
του εκπρόκεςμου.
Οι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
να κατακζςει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ιςχφοσ ………………….. ετϊν, για τθν εγγυθμζνθ
λειτουργία (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Αϋ τθσ Διακιρυξθσ και το υπόδειγμα Δ’ αυτισ), εκ ποςοςτοφ ίςου
με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ αυτϊν, χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι ……………….. €. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα άρχεται από
τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και κα είναι
κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Β. ΕΚΧΩΗΣΗ
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του
αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο,
χωρίσ τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Άρκρο 8ο
ΚΥΩΣΕΙΣ - ΗΤΕΣ
1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ
κανονικι εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από
τθν Υπθρεςία οι προβλεπόμενεσ ςτο Ν.4412/2016 και ςτθν Διακιρυξθ κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι
προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν.4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου
εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει.
3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα
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οριηόμενα ςτα αντίςτοιχα τεφχθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Δ’ τθσ Διακιρυξθσ).
Άρκρο 9ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που
προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα XII του Κανονιςμοφ 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Να τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό
από το κοινό, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ
φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ άνω των 500.000 ευρϊ.
Οι αναμνθςτικζσ πλάκεσ ι πινακίδεσ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
κακορίηονται ςτον Κανονιςμό 821/2014, αναγράφουν τθν ονομαςία και τον κφριο ςτόχο του, το ζμβλθμα
τθσ ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Ταμείο ι τα Ταμεία που ςτθρίηουν το ζργο.
β) Να τοποκετεί αφίςεσ με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πράξθ ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ςε πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ πινακίδων ι πλακϊν.
Άρκρο 10ο
ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και
κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ν.
4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ µε τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι µε κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ
και όλο το προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ
φφςεωσ προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 11ο
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τον ανάδοχο των υποχρεϊςεων που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που
ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.4624/2019 ςχετικά με
τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ
Οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation –
GDPR).

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 100

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Ανικει ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
2ου

21PROC008969410 2021-07-23

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ Α’ 147) και του Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν, κακϊσ και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε
γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ και τθν τεχνικι και
οικονομικι προςφορά τθσ.
Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά
(Οικονομικι - Τεχνικι) τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθ Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αμφιβολίασ, οι όροι
τθσ διακιρυξθσ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι
τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα,
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Ρειραιά.
Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόςον πλθροφνται
οι όροι του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται γνωμοδότθςθ
των αρμοδίων επιτροπϊν του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ
και υπογραφι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των
δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια
πρωτότυπα.
Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ενεργεί
για λογαριαςμό τθσ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ’
ΗΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΗΤΑΣ
*επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με
και ζχουν δθμοςιοποιθκεί.
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του
ανταγωνιςμοφ.
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ
ςφμβαςθ
και
τθ
διαδικαςία
ανάκεςθσ.
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα,
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα.
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ,
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ,
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ,
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν,
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων
μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που
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εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’
ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.
9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]
Ο υπεργολάβοσ …………….. ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε
για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτι.
Υπογραφι/Σφραγίδα

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (.
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά
πρόςωπα) από τον .........................................
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α Δ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
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ΤΠΟΕΙΔΟ Αϋ
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Προμήθεια δζκα (10) Περιπολικϊν καφϊν, με δικαίωμα προαίρεςησ μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), με
πετρελαιομηχανζσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μήκουσ από 11 ζωσ 13 μζτρα»
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1. ΚΟΠΟ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΦΩΝ
1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια δζκα (10) Περιπολικϊν καφϊν, με δικαίωμα
προαίρεςθσ μζχρι ζντεκα (11) επιπλζον, το οποίο μπορεί να
αςκθκεί μεμονωμζνα, δθλαδι για κάκε επιπλζον
περιπολικό ςκάφοσ ξεχωριςτά (κατόπιν εγκρίςεωσ ςχετικισ
χρθματοδότθςθσ), τα οποία κα ζχουν μικοσ γάςτρασ (LHULL)
από
ζντεκα (11) – ζωσ δεκατρία (13) μζτρα με
αεροκαλάμουσ ι με fender κλειςτισ κυψελίδασ. Σο ςφνολο
των πλοίων που κα προςφερκοφν, κα είναι όμοια,
καινοφρια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονα και με τα ίδια τεχνικά
χαρακτθριςτικά, τα οποία κα πρζπει κατϋ ελάχιςτον να
πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ.

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.
1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ Αναγνωριςμζνου
Οργανιςμοφ εφεξισ (Α.Ο.) μζλουσ του I.A.C.S.

ΝΑΙ

1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

αντιμετϊπιςθσ

περιςτατικϊν

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.8. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον

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

ΝΑΙ

1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα (AISI-SAE inox 316L ι
ιςοδφναμο).

ΝΑΙ

1.1.11. . Θ ςχεδίαςθ εκάςτου ςκάφουσ να ζχει βαςιςκεί ςε

καταςκευαςκζν πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε ςτθν
προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν
οποία να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ επιτυχισ μετάβαςθ
ςτθν προτεινόμενθ.
Για τθν περίπτωςθ τθσ μετάβαςθσ, ωσ τεκμθρίωςθ
κεωρείται θ επιτυχισ καταςκευι παραπλιςιου ςκάφουσ
που βρίςκεται εντόσ των κάτωκι ορίων:
- ζωσ 20% διαφορά ςτο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL), ωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.1.
- ίδιο υλικό και μζκοδο καταςκευισ ωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 2.15.1 & 2.15.2 αντίςτοιχα.
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω να υποβλθκοφν εντόσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςχετικι βεβαίωςθ του
Οικονομικοφ Φορζα ακολουκοφμενθ από τεχνικά εμπορικά φυλλάδια, διλωςθ θλεκτρονικϊν ιςτοςελίδων
και προαιρετικά οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο
απόδειξθσ.
Oι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου όπου
κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει να
είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ
κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ
και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.
1.1.12. Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό,

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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μζλουσ του I.A.C.S. ι από Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό
κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. Σο πιςτοποιθτικό κα προςκομιςτεί
με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.
1.1.13. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

NAI

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

NAI

1.1.13.2. χζδιο ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων.

NAI

1.1.13.3. Μελζτθ ανζλκυςθσ – ανακρζμαςθσ – ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.5. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΦΟ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ
2.1 Σο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL) να ανζρχεται από ζντεκα
(11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ τθσ ζμφορτθσ ιςάλου
(LWL) να είναι τουλάχιςτον 9,00 μζτρα. Μεγαλφτερο μικοσ
άνω των εννζα (09) μζτρων τθσ ζμφορτθσ ιςάλου κα
αξιολογθκεί, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.2. Σο πλάτοσ τθσ γάςτρασ (BHULL) να ανζρχεται τουλάχιςτον
ςε 3,00 μζτρα. Σο εςωτερικό πλάτοσ του καταςτρϊματοσ να

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
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είναι τουλάχιςτον 2,40 μζτρα ςτο μζςο νομζα.
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον
δϊδεκα (12) άτομα.
2.4. Σο ωφζλιμο φορτίο (payload) κα είναι τουλάχιςτον χίλια
εξακόςια κιλά (1.600 Kg), το οποίο κα τεκμθριϊνεται από
τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ ωφζλιμου φορτίου κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

NAI

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.5. Θ ιπποδφναμθ των κινθτιρων κα είναι ικανισ ιςχφοσ
για καλάςςιο περιβάλλον, νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να
επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.9. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον 300 ναυτικά
μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα
φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου προκειμζνου να
ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ. Τψθλότερθ
τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι, ςτο 80 % τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με
τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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2.11. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ του ςκάφουσ με τθν
υπθρεςιακι ταχφτθτα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα πζντε
(05) λίτρα /ναυτικό μίλι με πλιρωςθ 100% των δεξαμενϊν
καυςίμου – νεροφ και τουλάχιςτον τζςςερα (04)
επιβαίνοντεσ. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ το μζςο βάροσ κάκε επιβαίνοντα κα
κεωρείται ίςο με εβδομιντα πζντε κιλά (75Kg).
2.12. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι, ςτο 95% τθσ μζγιςτθσ
ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.13. Αεροθάλαμοσ: (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.1. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πλϊρθ να ανζρχεται
από 0,30 ζωσ 0,50 μζτρα. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.2. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πρφμνθ να
ανζρχεται από 0,50 ζωσ 0,60 μζτρα. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.3. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον οκτϊ (08)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.4. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ
καταςκευισ του αεροκαλάμου. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.5. Σο υλικό του κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό
ςε τριβζσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και
πρόςκρουςθ και δεν κα φκείρεται εφκολα από τισ
καταπονιςεισ που προκαλοφνται κατά τθ χρθςιμοποίθςθ
μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και τθν κακζλκυςθ του
ςκάφουσ. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.14. Fender κλειςτήσ κυψελίδασ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ αντί αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.)

ΝΑΙ
Να
Δθλωκεί

2.14.1. Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον φψοσ 0,40 Χ πλάτοσ 0,30 μζτρα ςε όλο το
μικοσ του Fender. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.14.3. Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ κα ενιςχφεται –
επικαλφπτεται εξωτερικά από επίςτρωςθ ελαςτομερϊν
υλικϊν ι από NYLON καλφμματα ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω ςε όλο του το μικοσ. Σο χρϊμα του ελαςτομεροφσ
ι των καλυμμάτων του Fender κακϊσ και επιπρόςκετεσ
ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender
κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.4. ε τουλάχιςτον πζντε (05) ςθμεία ανά πλευρά επί
του Fender, δεξιά και αριςτερά, κα υπάρχει αντιολιςκθτικι
επζνδυςθ, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των
επιβαινόντων. Κατά μικοσ των πλευρϊν του ςκάφουσ κα
υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ ελαςτικϊν
χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του
μικουσ του ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)
2.15. Γάςτρα:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.15.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. H μζκοδοσ
καταςκευισ τθσ γάςτρασ κα είναι με ςφςτθμα ζκχυςθσ ςε
κενό αζροσ «VACUUM INFUSION».

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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2.17. Σο κατάςτρωμα κα είναι κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ
ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α) θ
αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των υδάτων,
(γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν κινιςει και εν
ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία
επί αυτοφ.
2.18. Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.21. Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα
γίνεται από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. Μζςα ςτουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία
πρόςδεςθσ υλικϊν. Όλοι γενικά οι αποκθκευτικοί χϊροι,
που ζχουν πρόςβαςθ από το κατάςτρωμα, κα είναι
υδατοςτεγισ.

ΝΑΙ

2.22. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ ι
από αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ
καταςκευισ του ςκάφουσ. Θ μελζτθ κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.
2.23. Θα υπάρχουν τζςςερα (04) ςθμεία ανακρεμάςεωσ ςε
κατάλλθλα ςθμεία ζτςι ϊςτε με τθν ανακρζμαςι του να μθν
αλλάηει θ διαγωγι του ςκάφουσ, ςυνυπολογιηόμενου και
του φορτίου του (καφςιμα, εξοπλιςμόσ, κινθτιρεσ κλπ). Θα
υπάρχει κατάλλθλθ πρόβλεψθ για επικεϊρθςθ και εξαγωγι
των ςυςτθμάτων πρόωςθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.26. ε περίπτωςθ που το ςκάφοσ απαιτεί να φζρει
πτερφγια (flaps), κα πρζπει να είναι κατάλλθλου μικουσ και
πλάτουσ, ενϊ θ λειτουργία τουσ κα πρζπει να
πραγματοποιείται μζςω αντλίασ λαδιοφ.

ΝΑΙ

2.27. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ κυρίδεσ επικεϊρθςθσ,
κακϊσ και κατάλλθλα ενδεικτικά, καταμετρθτικά και
εξαεριςτικά για όλεσ τισ δεξαμενζσ και τα ςτεγανά του
ςκάφουσ.
2.28. Σο ςκάφοσ κα ζχει αποκθκευτικό χϊρο για τθν
αποκικευςθ τουλάχιςτον ζξι (06) παραβλθμάτων.
2.29 Σο ςκάφοσ κα ζχει κρίκουσ ρυμουλκιςεωσ, τρεισ (03)
πρϊρα και δφο (02) πρφμα, κατάλλθλουσ για ρυμοφλκθςθ
του ςκάφουσ και ανζλκυςι του επί τρζιλερ.
2.30. Σο ςκάφοσ κα ζχει τζςςερα (04) ανά πλευρά
κοτςανζλα πρόςκεςθσ, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν
πρόςδεςθ του.
2.31. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρεισ (03) ανοξείδωτουσ κρίκουσ
(δζςτρεσ) προςδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ υλικϊν, ςτο
κατάςτρωμα του ςκάφουσ ςτθν πλϊρθ και ςε κάκε πλευρά.
2.32. Σο ςκάφοσ κα ζχει ενιςχυμζνουσ, ανοξείδωτουσ
κρίκουσ (δζςτρεσ) πρόςδεςθσ προςτατευτικϊν μπαλονιϊν,
εξωτερικά του ςκάφουσ, ικανοφσ να προςδζςουν
τουλάχιςτον πζντε (05) παραβλιματα ανά πλευρά.
2.33. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πλϊρθ, άγκυρα ΙΝΟΧ, βάρουσ
τουλάχιςτον 7,5 Kg, τφπου Bruce, με τουλάχιςτον ςαράντα
(40) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ διαμζτρου τουλάχιςτον 8mm,
με ςτριφτάρι inox και stop αςφαλείασ ανοξείδωτο για τθν
άγκυρα. Θ άπαρςθ και θ πόντιςθ τθσ άγκυρασ κα γίνεται
από κατάλλθλο θλεκτρικό εργάτθ.
2.34. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πρφμνθ, άγκυρα γαλβανιηζ,
βάρουσ τουλάχιςτον 5kg, τφπου Bruce, με ζξι (06) μζτρα
καδζνα γαλβανιηζ διαμζτρου τουλάχιςτον 6mm, με
ςτριφτάρι inox και τριάντα (30) μζτρα ςχοινί πλεκτό Α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου Φ 12 mm.
2.35. Σο ςκάφοσ κα ζχει δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ
κόνεωσ, ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ, οι οποίοι κα είναι
τοποκετθμζνοι εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ, με άμεςθ
πρόςβαςθ από τουσ επιβαίνοντεσ.
2.36. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι F≤1 για το μζγιςτο βφκιςμα λειτουργίασ. Θ
μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο ναυπθγό –
μθχανολόγο μθχανικό, (εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από
αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ
του ςκάφουσ) ι από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ ανωτζρω
μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΦΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
3.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει εργαλειοκικθ με
εργαλεία επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για
πρόχειρθ επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)
3.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει επιπλζον ζνα ηεφγοσ
προςτατευτικά καλφμματα για το Fender του ςκάφουσ.
(Εςωτερικό – Εξωτερικό / Δεξιά Πλευρά – Αριςτερι
Πλευρά) ίδια ςε χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ με αυτά που
ζχει τοποκετιςει ςτο ςκάφοσ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.7.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δεκατζςςερα (14)
πνευςτά ατομικά ςωςίβια (Life Jacket) τφπου «πζταλο»
εγκεκριμζνου τφπου κατά SOLAS. Σα ςωςίβια να φζρουν
υδροςτατικό ςφςτθμα αυτόματθσ πλιρωςθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.7.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ
ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

ΝΑΙ

3.7.9. Σο κάκε ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον μια
ςειρά εργαλείων για τθν θμεριςια και εβδομαδιαία
ςυντιρθςθ των κινθτιρων, ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα εντόσ
εργαλειοκικθσ.
3.7.10. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςωλθνάρια ι
ςπρζι ςιλικόνθσ.
3.7.11. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για τισ κφριεσ μθχανζσ και
γραςαδόρο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3.7.12. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςπρζι κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν
κινθτιρων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει να φζρει φορθτό
φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν, τφπου μάχθσ. Σα υλικά να
φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο με ιμάντεσ πλάτθσ και
επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό, κατάλλθλο για τθν κάλαςςα.
Σο κάκε ςακίδιο να περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί
ελαςτικά γάντια μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί
αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30 και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί
αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 / ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και
10cm Χ 3 κουτιά/ Πζντε (05) τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.9. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) ςτεγανό ςτο
νερό, επαναφορτιηόμενο, επιχειρθςιακό φορθτό φακό
χειρόσ, τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000
Lumens ςτθν υψθλι ρφκμιςθ. Ο φακόσ κα πρζπει να ζχει
τθν δυνατότθτα να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με
επιλογζα δακτφλου. Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του φακοφ
πρζπει να μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται από το
φακό κακϊσ επίςθσ και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία LED
ζνδειξθσ επιπζδου φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει
ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν
υγραςία, και να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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υλικό ςτθ διάβρωςθ και ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να
φζρει ωσ παρελκόμενα τον φορτιςτι του φακοφ ο οποίοσ
να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςθμείο επί του χϊρου
τθσ υπερκαταςκευισ.
3.10. Σα υλικά των παραγράφων από 3.7.9. ζωσ 3.7.19. κα
αποκθκευτοφν και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν μζχρι το πζρασ
του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3.11. Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον
18Χ50.
Να
διακζτουν
ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ

/

ΘΑΛΑΜΟ

4.1. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει υπερκαταςκευι όπου κα
βρίςκεται ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ. Σο εςωτερικό πλάτοσ τθσ
υπερκαταςκευισ ςε όλο το μικοσ τθσ μετά τθν τοποκζτθςθ
τθσ μόνωςθσ/επζνδυςθσ και πριν τθν τοποκζτθςθ του
λοιποφ εξοπλιςμοφ ςε αυτι, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
ζνα μζτρο και ογδόντα εκατοςτά (1,80 m). Εκατζρωκεν τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ αςφαλισ μετακίνθςθ του πλθρϊματοσ κατά
μικοσ τθσ γάςτρασ τουλάχιςτον τριάντα εκατοςτά (30 cm).
το Πρωραίο και ςτο πρυμναίο τμιμα του ςκάφουσ να
φζρονται κατάλλθλα εγκατεςτθμζνεσ βάςεισ όπλων όπωσ
περιγράφεται
ςτθν
παράγραφο
4.21.
Επί
τθσ
υπερκαταςκευισ κα φζρονται πλοϊκοί φανοί που
προβλζπονται από το ΔΚΑ (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ
υγκροφςεωσ) 1972, όπωσ ιςχφει. Επί τθσ οροφισ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχει θ κεραία (αφαιροφμενθ ι
αναδιπλοφμενθ) του Π/ΔVHF/DSC, θ κόρνα ιςχφοσ
τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων,
τουλάχιςτον ζνασ μπλε φάροσ, και θ κεραία του ραντάρ. Σο
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που
κα περιλαμβάνει θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από
100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων από το θχείο.

ΝΑΙ

4.2. Σο υλικό καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ
κα είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH

ΝΑΙ
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COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ι ιςοδφναμο) FRP-GRP ι
ςυνδυαςμό των ανωτζρω υλικϊν, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα
από
τον
Α.Ο.
καταςκευαςτικά
(CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα υαλοχφάςματα
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα
ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, κατά το
ςτάδιο
υποβολισ
τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ.
Θ
υπερκαταςκευι του ςκάφουσ κα διακζτει ειδικι καιροςτεγι
κφρα ςτο πρυμναίο τθσ μζροσ θ οποία κα είναι από το ίδιο
υλικό τθσ υπερκαταςκευισ, από τθν οποία κφρα κα
ειςζρχονται και κα εξζρχονται τα ςτελζχθ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ςε
αυτι. Επί τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν περιμετρικά
παράκυρα, τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ του μικουσ ζκαςτθσ
πλαγίασ πλευράσ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ
ορατότθτα των ςτελεχϊν ςτο πεδίο αλλά και ο επαρκισ
φυςικόσ φωτιςμόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ. τθν
πρυμναία καιροςτεγι κφρα του καλάμου διακυβζρνθςθσ
πρζπει να υπάρχει επίςθσ φινιςτρίνι. Όλα τα παράκυρα του
ςκάφουσ (πλθν των πρωραίων) κα είναι εφοδιαςμζνα με
κουρτίνεσ χρϊματοσ μπλε ι λευκζσ με το ςιμα του Λ. –
ΕΛ.ΑΚΣ. Σα παράκυρα που κα βρίςκονται ςτο πλάι τθσ κζςθσ
του Κυβερνιτθ και του υγκυβερνιτθ κα πρζπει να
ανοίγουν. Επί τθσ υπερκαταςκευισ κα πρζπει να υπάρχει
δυνατότθτα για φυςικό & τεχνικό αεριςμό αυτισ. Ο χϊροσ
διακυβζρνθςθσ κα πρζπει να φζρει ανάλογουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για τουλάχιςτον ζξι (06)
επιβαίνοντεσ.
4.3. Σο χρϊμα τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι
τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

4.4. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ και ςε ςθμείο
(κονςόλα) όπου κα είναι άμεςα ορατό από τον κυβερνιτθ &
ςυγκυβερνιτθ κα υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ
για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των μθχανϊν του ςκάφουσ. Οι
μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα θλεκτρονικά
όργανα τα οποία κα πρζπει νϋ αναφερκοφν. Επί του ςθμείου
που κα είναι ορατό από το κυβερνιτθ & ςυγκυβερνιτθ κα
πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον τα εξισ όργανα: Δφο
ςτροφόμετρα (ζνα (01) για κάκε μθχανι) , ζνασ (01)
μετρθτισ ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι
καυςίμου, ζνα (01) ταχφμετρο, δφο (02) μετρθτζσ κλίςθσ
trim, δφο (02) κερμόμετρα για τθν κερμοκραςία του νεροφ
ψφξεωσ των κινθτιρων, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα
προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ
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μθχανισ με κίνθςθ πρόςω ι ανάποδα (starting gear
protection), δείκτθ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα
αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ
προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, περιοριςτι
ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, κόφτθ
ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από το νερό. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο εκάςτου από τα
προςφερόμενα είδθ.
4.5. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ κα βρίςκεται εντόσ τθσ
υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ. Θ κζςθ και θ καταςκευι του
κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ ορατότθτα
των ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ του
ςκάφουσ κα πρζπει να περιλαμβάνει δφο (02) κζςεισ, μια
(01) για τον κυβερνιτθ και μια (01) για τον ςυγκυβερνιτθ
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του, κακϊσ και επιπλζον τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) κζςεισ για τθν άνετθ και αςφαλι μεταφορά
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Σο
ςφνολο των κακιςμάτων κα ζχει προςανατολιςμό προσ τθν
πλϊρθ του ςκάφουσ.
α) Οι κζςεισ του Κυβερνιτθ και του υγκυβερνιτθ κακϊσ και
οι δυο κζςεισ πίςω από αυτζσ κα πρζπει να φζρουν
ανατομικά κακίςματα με πλευρικι ςτιριξθ (bucket seats). Σα
κακίςματα κα πρζπει να ρυκμίηονται υψομετρικά και
ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ, θμιόρκια και κακιςτι. Να είναι
κακίςματα
ανάρτθςθσ με ρφκμιςθ ανάκαμψθσ και
ςυμπίεςθσ αποςβεςτιρα κραδαςμϊν. Να φζρουν ηϊνεσ
αςφαλείασ τουλάχιςτον τεςςάρων ςθμείων και εκατζρωκεν
υποβραχιόνια τφπου Heavy Duty που να είναι ρυκμιηόμενα
ςε πολλοφσ άξονεσ. Σα κακίςματα να είναι καταςκευαςμζνα
ζτςι ϊςτε να ςτθρίηονται οι χειριςτζσ και ςτθν όρκια ςτάςθ,
πάνω τουσ, φζροντασ και πιςτολοειδι λαβι, εάν απαιτθκεί
από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ. Σο χρϊμα των κακιςμάτων να
είναι μαφρο ι γκρι και θ ταπετςαρία τουσ από διαπνζον
υλικό. Οι αντικραδαςµικζσ βάςεισ των κακιςμάτων κα
πρζπει να επιτυγχάνουν τθν απόςβεςθ των κάκετων
επιταχφνςεων που κα αναπτφςςονται ςε πλεφςθ με ζντονο
κυματιςμό. Θ διαδρομι (travel) τθσ αντικραδαςμικισ βάςθσ
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον (8 in).
β) Όπιςκεν των τεςςάρων (04) κακιςμάτων τθσ παραγράφου
4.5.α. κα φζρονται τουλάχιςτον δφο (02) κακίςματα τφπου
Marine Jokey με πλάτθ. Σα κακίςματα να φζρουν ςφςτθμα
ανάρτθςθσ για απόςβεςθ των κραδαςμϊν. Ζκαςτο κάκιςμα
να φζρει ηϊνθ αςφαλείασ, δφο (02) ςθμείων, αεροπορικοφ
τφπου, με πόρπθ ταχείασ αποδζςμευςθσ. Σο χρϊμα των
κακιςμάτων τθσ παροφςασ παραγράφου (4.5.β.) να είναι
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όμοιο με το χρϊμα των κακιςμάτων τθσ παραγράφου 4.5.α.
Θ ταπετςαρία τουσ να είναι από διαπνζον υλικό.
γ) Επί του δαπζδου ςτον χϊρο τθσ υπερκαταςκευισ, κα
φζρεται κατάλλθλθ διάταξθ από ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ
(κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ) και επί αυτϊν κα
τοποκετθκοφν οι βάςεισ των κακιςμάτων των παραγράφων
4.5.α. και 4.5.β. ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα
προςκαφαίρεςθσ και μετακίνθςθσ των κακιςμάτων.
Οι κζςεισ των υπόλοιπων ζξι (06) επιβαινόντων να
υποδειχκοφν από τον υποψιφιο ανάδοχο ςφμφωνα με το
πρότυπο τθσ παραγράφου 1.1.12.
4.6. Εςωτερικά επί των πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ
υπερκαταςκευισ των ςκαφϊν κα υπάρχει καλαίςκθτθ
επζνδυςθ από κατάλλθλο βραδφκαυςτο υλικό. Θ
προαναφερόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει είναι εφκολθ ςτον
κακαριςμό τθσ από τα μζλθ του πλθρϊματοσ. Ο
χρωματιςμόσ τθσ επζνδυςθσ κα κακοριςκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο
δάπεδο εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
φζρει αντιολιςκθτικι επιφάνεια θ οποία κα ζχει μεγάλθ
αντοχι και κα είναι εφκολθ ςτον κακαριςμό τθσ. Οι
εξωτερικζσ επιφάνειεσ του καταςτρϊματοσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια από ειδικό
υλικό το οποίο κα ζχει μεγάλθ αντοχι και κα είναι εφκολο
ςτον κακαριςμό. Εξωτερικά επί τθσ υπερκαταςκευισ κα
πρζπει να αναγράφεται ‘’ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ – HELLENIC COST
GUARD’’.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.9. Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) Marine Radar τφπου
Doppler WiFi (Steady State Radome) με δυνατότθτα
αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων (ARPA system) και

ΝΑΙ
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αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ/ μαγνθτικοφ πεδίου γθσ (Heading
Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ, οκόνθ αφισ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12ϋϋ) ιντςϊν, ανάλυςθσ HD. Να είναι κατάλλθλθ για
ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ ενδείξεισ, ςτεγανι
(τουλάχιςτον IPX6) και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται
αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και
καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων
να μπορεί να παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο δζκα (10)
ςτόχουσ. Θ μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι απόδοςθ
του Radar, να φτάνει τα εικοςιτζςςερα (24) ναυτικά μίλια. Θ
ελάχιςτθ εμβζλεια του να είναι τα ζξι (06) μζτρα, ϊςτε να
ανιχνεφει επαφζσ για πλοιγθςθ με μθδενικι ορατότθτα. Θ
κονςόλα να ζχει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 4.20. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.
4.10. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ, κα
υπάρχει ζνα (01) ζγχρωμο GPS – Plotter ςτεγανό
(τουλάχιςτον IPX6) , χωνευτό. Θ οκόνθ δεν κα πρζπει να
είναι μικρότερθ από οκτϊ (8ϋϋ) ίντςεσ, ενϊ κα διακζτει
θλεκτρονικό πανελλαδικό χάρτθ κατάλλθλα ενθμερωμζνο
κατά τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.12. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ κα
υπάρχει ζνδειξθ βάκουσ προερχόμενθ από ζναν (01)
αιςκθτιρα βυκομζτρου, ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ
εςωτερικά και πρϊρα του ςκάφουσ. Σο βυκόμετρο κα ζχει
τθν δυνατότθτα απεικόνιςθσ βάκουσ τουλάχιςτον διακοςίων
(200) μζτρων. Σο βυκόμετρο επίςθσ κα πρζπει να ζχει τθν
δυνατότθτα
τριςδιάςτατθσ
απεικόνιςθσ
βάκουσ
τουλάχιςτον τριάντα (30) μζτρων. Να υπάρχει δυνατότθτα θ
ζνδειξθ να προβάλλεται ςτθν οκόνθ του GPS – Plotter ι
ςτθν οκόνθ του RADAR. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.13. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ κα
φζρει ζνα (01) ςφςτθμα AIS (Αυτόματο ςφςτθμα
προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ πλοίου) το οποίο να είναι
ςυμβατό με το GPS – Plotter και να απεικονίηει τα δεδομζνα
ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ
STANDARD mode (κανονικι λειτουργία), SILENT mode
(Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted) κακϊσ

ΝΑΙ
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και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των τριϊν λειτουργιϊν
διακζτοντασ α) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ Blowfish
(128bit) και β) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance
Encryption System)].
4.14. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ ςε κατάλλθλο ςθμείο
κα υπάρχει ψυγείο ανάλογο τθσ κατθγορίασ του ςκάφουσ το
οποίο κα λειτουργεί με τουσ ςυςςωρευτζσ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12) λίτρων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

Θ κερμικι μόνωςθ ςε ςυνδυαςμό́ με τα δομικά́ ςτοιχειά του
ςκάφουσ και τθν μονάδα κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ να είναι
τζτοια ϊςτε να επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενεσ τιμζσ
κερμοκραςίασ. Θα υπάρχουν οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ
για επαρκι αεριςμό – εξαεριςμό́ του χϊρου με μθχανικό
τρόπο, χωρίσ να επθρεάηεται θ ςτεγανότθτα του.
4.17. Επί τθσ υπερκαταςκευισ και ςε διακριτό χϊρο κα
υπάρχει τουαλζτα ναυτικοφ τφπου με δοχείο λυμάτων
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) λίτρων. το
χϊρο τθσ τουαλζτασ εκτόσ τθσ λεκάνθσ κα υπάρχει νιπτιρασ
με παροχι γλυκοφ νεροφ από κατάλλθλθ δεξαμενι
τουλάχιςτον πενιντα (50) λίτρων. Επιπρόςκετα ςτο χϊρο
τθσ τουαλζτασ κα πρζπει να υπάρχει τεχνθτόσ φωτιςμόσ και

ΝΑΙ
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αεριςμόσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.
4.18. Σο ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με
αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06) κζςεων με
ενδείξεισ LED.

ΝΑΙ

4.19. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανοφσ
προβολείσ (IP-56) ζρευνασ – εντοπιςμοφ / αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν δυνατοτιτων και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερακταςκευισ, χειριηόμενοσ
από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ. Οι λαμπτιρεσ του προβολζα
κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον 40.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ
λειτουργίασ ενϊ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον δφο
ανεξάρτθτεσ πθγζσ φωτόσ. Θ τάςθ του προβολζα να είναι
τουλάχιςτον 12 Volt DC με φωτεινι ιςχφ τουλάχιςτον
450.000 κεριά. Να ζχει τθν δυνατότθτα περιςτροφισ κατά
360ο. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.21.1. Αμφότερεσ οι βάςεισ τθσ παραγράφου 4.21 κα
ςυνοδεφονται από κεφαλι προςαρμογισ πολυβόλου όπλου
τφπου FN-MAG 58 (7.62x51mm NATO) οι οποίεσ κα ζχουν
δυνατότθτα κάλυψθσ τόξου κατ’ ελάχιςτο 90ο εκατζρωκεν
του διαμικουσ άξονα του ςκάφουσ. Οι κεφαλζσ κα πρζπει
να διακζτουν ενςωματωμζνθ βάςθ – κικθ για κιβϊτιο
πυρομαχικϊν τροφοδοςίασ του όπλου.
Αμφότερεσ οι κεφαλζσ κα φζρουν αςπίδιο προςταςίασ του
χειριςτι κατά το πρότυπο NATO AEP-55 STANAG 4569 Level
2.
(Απαιτείται βεβαίωςθ για τθν κάλυψθ του προτφπου του
αςπιδίου από τον καταςκευαςτι του). Θ βεβαίωςθ κα
προςκομιςτεί κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Αμφότερεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν ιμάντα
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αυταςφάλιςθσ για τθν ςτιριξθ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ και
ςτακεροποίθςθ του πυροβολθτι ςτθν όρκια κζςθ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΣΡΟΠΣΙΚΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ
5.1 Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροπτικό αιςκθτιρα
τελευταίασ τεχνολογίασ o οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ
ςε κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ με
δυνατότθτα περιςτροφισ – ορατότθτασ κατά 360ο. Θ
κονςόλα χειριςμοφ και θ απεικόνιςθ των αιςκθτιρων κα
βρίςκεται ςτο χϊρο διακυβζρνθςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

5.4 Σο θλεκτροπτικό ςφςτθμα κα φζρει μία (01) κάμερα με
απεικόνιςθ θμζρασ και νφχτασ (κερμικι) τφπου marine. Να
φζρει ανκεκτικό και αδιάβροχο περίβλθμα καλφπτοντασ τα
πρότυπα MiL-Std-810E & IPX6. Να προςφζρει κερμικό
βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 × 480. Να ζχει
ζγχρωμθ κάμερα μεγάλθσ εμβζλειασ και ανάλυςθσ HD και
καταγραφικό ςφςτθμα εικόνασ. Να διακζτει προβολζα LED
ςτενισ δζςμθσ για βελτιωμζνθ αναγνϊριςθ ςτόχου. Να
διακζτει ενεργι γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ. Θ
κερμικι κάμερα να διακζτει φακό οπτικοφ ηουμ
τουλάχιςτο 4x, ϊςτε οι ςτόχοι να παραμζνουν ςε κακαρι,
ευκρινι εςτίαςθ ζωσ τθ μζγιςτθ μεγζκυνςθ. Θ κάμερα
θμζρασ να διακζτει ηουμ τουλάχιςτον 30X. Θ ςυςκευι να
περιςτρζφεται κατά 360ο και να παίρνει κάκετθ κλίςθ κατά
+/- 90 °. Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να παραμζνει
ςτακερι και ανεπθρζαςτθ εντόσ εφρουσ κερμοκραςίασ
περιβάλλοντοσ από τουσ (-20) ζωσ (+55) βακμοφσ Κελςίου.
Να διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ραντάρ
(radar tracking), λαμβάνοντασ ςτόχουσ από αυτό. Να
διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του βίντεο και
κλειδϊματοσ παρακολοφκθςθσ ςτόχου εντόσ του οπτικοφ
πεδίου τθσ (video tracking). Σθν ςυςκευι να ςυνοδεφει
κατάλλθλο χειριςτιριο επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ,
τφπου JOYSTICK, κακϊσ και τα κατάλλθλα καλϊδια για τθν
ςφνδεςθ τθσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΡΕΙΛΕΡ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΦΟΤ
6.1. Ο εξοπλιςμόσ του κάκε ςκάφουσ κα περιλαμβάνει
επίςθσ κατάλλθλο τρζιλερ για τθν μεταφορά του με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά/παρελκόμενα:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

6.5. Θα φζρει εργάτθ χειροκίνθτο με ιμάντα και γάντηο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΩΗ
7.1. α) Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
τουλάχιςτον δφο (02) όμοιεσ κφριεσ ζςω-ζξω ι εξωλζμβιεσ
πετρελαιομθχανζσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου (να αναφερκεί
ρθτά
θ
επιλογι
του
υποψθφίου
Αναδόχου),
αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, με ατςάλινεσ
(inox) ι τφπου NiBrAl (κράμα Νικελίου, Ορείχαλκου,
αλουμινίου) ζλικεσ (προπζλεσ) και τα παρελκόμενά τουσ,

ΝΑΙ
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αντικζτου φοράσ και ικανισ ιςχφοσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται
οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο των προςφερόμενων ειδϊν.
β) ε περίπτωςθ που προςφερκοφν εξωλζμβιεσ
πετρελαιομθχανζσ τότε οι μθχανζσ κα ςυνδζονται μεταξφ
τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα ηεφξθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τουλάχιςτον ζνα (01)
ηευγάρι ακουςτικά για το πλφςιμο των κινθτιρων ι
ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του κινθτιρα με γλυκό νερό.
τθν περίπτωςθ που προςφερκοφν εξωλζμβιοι κινθτιρεσ,
τότε οι κινθτιρεσ κα πρζπει να καλφπτονται από ανοξείδωτο
πλαίςιο (προφυλακτιρα ςφγκρουςθσ) το οποίο κα εδράηεται
με κατάλλθλο τρόπο επί τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ και κα
είναι αποςπϊμενοσ.
7.2. Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ των
ςκαφϊν και με μόνο μία κφρια μθχανι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

7.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει Δεξαμενι/ζσ καυςίμου, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.9. Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα είναι καταςκευαςμζνθ/εσ από
κατάλλθλο υλικό για τθν κατθγορία του ςκάφουσ. Επίςθσ,
θ/οι δεξαμενι/ζσ κα φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για
τθν αποςτράγγιςι τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι

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

ΝΑΙ

7.9. Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων ίςοσ προσ τον αρικμό των
κινθτιρων του ςκάφουσ. Οι αμοιβζσ ζλικεσ κα ζχουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ παραγράφου 7.1 (α).

ΝΑΙ

7.10. Με τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν κα
παραδοκοφν δφο (02) πρότυπα-μοντζλα υπό κλίμακα για
εκκεςιακοφσ-διακοςμθτικοφσ ςκοποφσ. Σο κάκε μοντζλο κα
καταςκευαςτεί υπό κλίμακα 1:12 και κα αποδίδει πιςτά το
ςκάφοσ όπωσ καταςκευάςτθκε. Κάκε μοντζλο κα είναι
τοποκετθμζνο ςε διάφανθ κικθ με ξφλινθ βάςθ.
Εκατζρωκεν τθσ βάςθσ κα υπάρχουν από μια μπροφτηινθ
πινακίδα με το όνομα του καταςκευαςτι του μοντζλου και
τα κφρια χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ κακ’ υπόδειξθ τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΔΕΜ). Σα μοντζλα μετά τθν
παραλαβι τουσ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Παραλαβισ κα παραδίδονται ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία
(ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ/Α.ΛΕΛ.ΑΚΣ./ ΔΕΜ-1ο).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8.
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΝΑΙ

-

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ
9.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ των ςκαφϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ,
κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοι-επικεωριςεισ
ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα και ευκφνθ
του Αναδόχου) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να
ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι δοκιμζσ των
ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα λαμβάνουν χϊρα
παρουςία των εκπροςϊπων του Αναδόχου, του
Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ και τθσ
Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

9.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

9.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

9.1.3.1.1. Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.10. Θ ταχφτθτα κα
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μετρθκεί ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ
και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ
Επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των τεςςάρων ωσ
άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριάντα
πζντε (35) κόμβοι.
9.1.3.1.2. Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.12. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί
ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε
απόςταςθ και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα
κακορίςει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των
τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

9.1.3.2.1. ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι τζςςερα (04)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.3.2.2. ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι οκτϊ (08) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

9.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται
κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
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κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
10.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, αεροκαλάμουσ ι Fender
κλειςτισ κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, κερμικι κάμερα, δίκτυα,
τρζιλερ) κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν
ι 3.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα
κα είναι υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ &
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα
με τα εγχειρίδια του/των καταςκευαςτι/ων. Ο ανωτζρω
χρόνοσ ιςχφοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα ιςχφςει για
ζκαςτο επιπρόςκετο ςκάφοσ, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
500 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).
10.2. Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθ ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και των μθχανϊν (εργαςία, ανταλλακτικά,
αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 3.000 ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ κόςτοσ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.
10.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,

ΝΑΙ
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δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
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λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ
λειτουργί
ασ ΚΜ.
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ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελθ καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
10.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά
τθν
παράδοςι
του
καινοφριοσ,
μθ
ανακαταςκευαςμζνοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ (State of the
Art Technology).
10.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
10.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ
κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε
ελαττϊματοσ που προκφπτει κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
10.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ
κάκε βλάβθσ/ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με
κάκε πρόςφορο μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ,
ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ
χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
10.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται
για χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να
επανζλκει ςε πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από
οποιαδιποτε βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και τον
εξοπλιςμό που αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα
εγγφθςθ ενόσ (01) ζτουσ ι χιλίων (1000) ωρϊν λειτουργίασ
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ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο).
10.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

10.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

10.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό
προκάλεςε ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι
εν μζρει) επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει
τα εν λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

10.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

10.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
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περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
10.14. Προλθπτικι υντιρθςθ.
10.14.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
- Δεξαμενιςμό ςκάφουσ τουλάχιςτον μια (01) φορά τον
χρόνο.
10.14.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

10.14.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

10.14.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ

ΝΑΙ
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11.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 11.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.

ΝΑΙ

11.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).

ΝΑΙ

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

Πίνακασ

Διαθεςιμότητασ

κάφουσ

–

Εξοπλιςμοφ

&

ΝΑΙ
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Αποκατάςταςησ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

Α/Α

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

1

Βαςικόσ
εξοπλιςμόσ

2

Δευτερεφ
ων
εξοπλιςμόσ

95%

48Ώρεσ

240
Ώρεσ

360
Ώρεσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

48 Ώρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
–

720 Ώρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

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

ΝΑΙ

12.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.

ΝΑΙ
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12.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
12.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΡΗΣΡΕ
13.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 11. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 11.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.
13.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

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

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
13.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με την οικονομική προςφορά του
υποψηφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε
καμία περίπτωςη δεν περιλαμβάνονται οικονομικά
ςτοιχεία επί τησ τεχνικήσ προςφοράσ του υποψηφίου
Αναδόχου.
13.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.10 και 2.12 κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των 35 κόμβων και των 50 κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει
προςφερκεί ςτθ τεχνικι προςφορά και που δε κα
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επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται
ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΝ ΤΝΕΧΕΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
14.1. Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
15.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κα καλφπτει όλο τον
παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

15.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
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οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
15.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ
αρχικισ προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι
υπάρχει απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι
ανακεϊρθςι τθσ να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το
αργότερο εντόσ τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ
απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ ανακεωριςεισ τθσ
Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ προςωρινζσ
ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
16.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
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διαπίςτευςθσ – Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
17.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) προσ
ζγκριςθ.

ΝΑΙ

17.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-job training), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι και ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ
μετακίνθςθσ,
διαμονισ,
διατροφισ
και
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τον
Ανάδοχο είτε είναι ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

17.6. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε

ΝΑΙ
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εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 17.3. κα δοκεί από τον Ανάδοχο
πιςτοποιθτικό για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
προβλεπομζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.
17.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο
εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ - ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΚΑΦΩΝ
18.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02)
ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ.
Εν
ςυνεχεία
κα
πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των
δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα
προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετϊν ςκαφϊν, τότε
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τουλάχιςτον δφο
(02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ
των αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ των είκοςι ζνα (21) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαζξι (16) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ των ζξι (06) μθνϊν και
πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. ε
περίπτωςθ άςκθςθσ τουσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ θ
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν τθν
παράδοςθ του πρϊτου ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

τον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
18.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΑΠΟΚΛΙΕΙ - ΙΟΔΤΝΑΜΑ
19.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.
19.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και Απόδοςθσ
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί
των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία
αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100%. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. »
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
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Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που
ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων
Αναδόχων.

Α/Α

1

1.1

1.2

1.3

ΚΡΙΣΗΡΙΑ Κάλυψη τιθζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτήςεων

υντελεςτήσ
βαρφτητασ
(ςν) (%)

Βαθμολογία
(100-120)
(Κν)

ταθμιςμζνη
Βαθμολογία
(ςν*Κν)

χετικζσ
παράγραφοι

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά
60
Σο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL) να
ανζρχεται από ζντεκα (11) ζωσ
δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ
τθσ ζμφορτθσ ιςάλου (LWL) να
είναι τουλάχιςτον 9,00 μζτρα.
Μεγαλφτερο μικοσ άνω των
εννζα (09) μζτρων τθσ ζμφορτθσ
ιςάλου κα αξιολογθκεί, ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Σο ωφζλιμο φορτίο (payload) κα
είναι τουλάχιςτον χίλια εξακόςια
κιλά (1.600 Kg), το οποίο κα
τεκμθριϊνεται
από
τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ
τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ
ωφζλιμου
φορτίου
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι
τουλάχιςτον 300 ναυτικά μίλια με
τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ
κα
φζρει
κατάλλθλθ/εσ
δεξαμενι/ζσ
καυςίμου
προκειμζνου
να
ανταποκρίνεται/ονται
ςε
ανωτζρω απαίτθςθ. Τψθλότερθ

05

05

05

2.1

2.4

2.9
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τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ,
με
τθν
οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ,
κα είναι τουλάχιςτον τριάντα
πζντε (35) κόμβοι, ςτο 80 % τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κινθτιρων,
ςε
κατάςταςθ
1.4
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ
ςτισ δοκιμζσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα (50) κόμβοι, ςτο 95%
τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ
των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
1.5
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Fender κλειςτήσ κυψελίδασ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με Fender
κλειςτισ
κυψελίδασ
αντί
αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί
1.6
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.)
(ΘΜΕΙΩΘ: τθν περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ
με αεροκαλάμουσ θ προςφορά
κα βακμολογείται με 100).
φνολο Βαθμολογίασ Αϋ Ομάδασ

10

2.10

10

2.12

25

2.14

60%

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΗ
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2

2.1

ΤΠΗΡΕΙΕ

40

Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για κάκε
ςκάφοσ
(όπωσ
γάςτρα,
αεροκαλάμουσ
ι
Fender
κλειςτισ κυψελίδασ) και τον
εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ,
κερμικι
κάμερα,
δίκτυα,
τρζιλερ) κακϊσ και διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
3.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο
χρονικό διάςτθμα κα είναι
υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του
ςφμφωνα με τα εγχειρίδια
του/των καταςκευαςτι/ων. Ο
ανωτζρω
χρόνοσ
ιςχφοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα
ιςχφςει για ζκαςτο επιπρόςκετο
ςκάφοσ, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ.
Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 500
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ.
Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι

30

10.1
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ζρκει πρϊτο).

2.2

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ
εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα
πραγματοποιείται τμθματικι
παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι
να παραδοκεί το ςφνολο των
δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον
αςκθκεί
το
δικαίωμα
προαίρεςθσ για τθν καταςκευι
επιπρόςκετϊν ςκαφϊν, τότε ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδίδει τουλάχιςτον δφο
(02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ
λιξθ του χρόνου παράδοςθσ
των αρχικϊν δζκα (10)
ςκαφϊν.
Σο
ζργο
τθσ
παράδοςθσ του ςυνολικοφ
αρικμοφ των είκοςι ζνα (21)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δεκαζξι (16) μθνϊν. Οι
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ των ζξι
(06) μθνϊν και πριν τθν
παράδοςθ των δφο (02)
πρϊτων
ςκαφϊν.
ε
περίπτωςθ άςκθςθσ τουσ
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ θ
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν
πριν
τθν
παράδοςθ
του
πρϊτου
ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.

10

τον παραπάνω χρόνο δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν.
Παράδοςθ
των
ςκαφϊν
ςε
ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
φνολο Βαθμολογίασ Βϋ Ομάδασ

40%

18.1
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ΤΝΟΛΟ

100

U=

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

Λ=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ
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ΤΠΟΕΙΔΟ Βϋ
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Προμικεια δζκα (10) Περιπολικϊν καφϊν με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι επιπλζον δζκα (10),
με Βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από 11 ζωσ 13 μζτρα»
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1. ΚΟΠΟ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΦΩΝ
1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια δζκα (10) Περιπολικϊν καφϊν, με δικαίωμα
προαίρεςθσ μζχρι δζκα (10) επιπλζον, το οποίο μπορεί να
αςκθκεί μεμονωμζνα, δθλαδι για κάκε επιπλζον
περιπολικό ςκάφοσ ξεχωριςτά (κατόπιν εγκρίςεωσ ςχετικισ
χρθματοδότθςθσ), τα οποία κα ζχουν μικοσ γάςτρασ (LHULL)
από
ζντεκα (11) – ζωσ δεκατρία (13) μζτρα με
αεροκαλάμουσ ι με fender κλειςτισ κυψελίδασ. Σο ςφνολο
των πλοίων που κα προςφερκοφν, κα είναι όμοια,
καινοφρια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονα και με τα ίδια τεχνικά
χαρακτθριςτικά, τα οποία κα πρζπει κατϋ ελάχιςτον να
πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ.

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

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

ΝΑΙ

1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ
τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

1.1.6.6. διενζργειασ νθοψιϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα (AISI-SAE inox 316L ι
ιςοδφναμο).

ΝΑΙ

1.1.11. Θ ςχεδίαςθ εκάςτου ςκάφουσ να ζχει βαςιςκεί ςε
καταςκευαςκζν πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε ςτθν
προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν
οποία να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ επιτυχισ μετάβαςθ
ςτθν προτεινόμενθ.
Για τθν περίπτωςθ τθσ μετάβαςθσ, ωσ τεκμθρίωςθ
κεωρείται θ επιτυχισ καταςκευι παραπλιςιου ςκάφουσ
που βρίςκεται εντόσ των κάτωκι ορίων:
- ζωσ 20% διαφορά ςτο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL), ωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.1.
- ίδιο υλικό και μζκοδο καταςκευισ ωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 2.15.1 & 2.15.2 αντίςτοιχα.
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω να υποβλθκοφν εντόσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςχετικι βεβαίωςθ του
Οικονομικοφ Φορζα ακολουκοφμενθ από τεχνικά εμπορικά φυλλάδια, διλωςθ θλεκτρονικϊν ιςτοςελίδων
και προαιρετικά οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο
απόδειξθσ.

ΝΑΙ

Oι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου όπου κα
καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ κατθγορίασ του
προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου αποδεικνυόμενου με
πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι
ςε ςυνκικεσ αυςτθρά ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ,
υγραςίασ). Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να
ζχουν άδεια λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι
απολφτωσ ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν
λόγω άδειασ και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα
προςκομιςτοφν με τθν τεχνικι προςφορά.
1.1.12. Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό,
μζλουσ του I.A.C.S. ι από Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό
κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. Σο πιςτοποιθτικό κα προςκομιςτεί
με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

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

NAI

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

NAI

1.1.13.2. χζδιο ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων.

NAI

1.1.13.3. Μελζτθ ανζλκυςθσ – ανακρζμαςθσ – ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.5. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΦΟ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ
2.1 Σο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL) να ανζρχεται από ζντεκα
(11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ τθσ ζμφορτθσ ιςάλου
(LWL) να είναι τουλάχιςτον 9,00 μζτρα. Μεγαλφτερο μικοσ
άνω των εννζα (09) μζτρων τθσ ζμφορτθσ ιςάλου κα
αξιολογθκεί, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.2. . Σο πλάτοσ τθσ γάςτρασ (BHULL) να ανζρχεται
τουλάχιςτον ςε 3,00 μζτρα. Σο εςωτερικό πλάτοσ του
καταςτρϊματοσ να είναι τουλάχιςτον 2,40 μζτρα ςτο μζςο
νομζα.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον 12
άτομα.
2.4. Σο ωφζλιμο φορτίο (payload) κα είναι τουλάχιςτον χίλια
εξακόςια κιλά (1.600 Kg), το οποίο κα τεκμθριϊνεται από
τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ ωφζλιμου φορτίου κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

NAI

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.5. Θ ιπποδφναμθ των κινθτιρων κα είναι ικανισ ιςχφοσ
για καλάςςιο περιβάλλον, νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να
επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι..

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.9. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον 300 ναυτικά
μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα
φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου προκειμζνου να
ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ. Τψθλότερθ
τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου
με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.11. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ του ςκάφουσ με τθν
υπθρεςιακι ταχφτθτα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα πζντε
(05) λίτρα /ναυτικό μίλι με πλιρωςθ 100% των δεξαμενϊν

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
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καυςίμου – νεροφ και τουλάχιςτον τζςςερα (04)
επιβαίνοντεσ. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ το μζςο βάροσ κάκε επιβαίνοντα κα
κεωρείται ίςο με εβδομιντα πζντε κιλά (75Kg).
2.12. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.13. Αεροκάλαμοσ: (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.1. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πλϊρθ να ανζρχεται
από 0,30 ζωσ 0,50 μζτρα. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ςκάφουσ με αεροκάλαμο)
2.13.14. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο. μζλοσ
I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.14. Fender κλειςτισ κυψελίδασ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ αντί αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
Δθλωκεί

2.14.1. Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον φψοσ 0,40 Χ πλάτοσ 0,30 μζτρα ςε όλο το
μικοσ του Fender. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.14.3. Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ κα ενιςχφεται –
επικαλφπτεται εξωτερικά από επίςτρωςθ ελαςτομερϊν
υλικϊν ι από NYLON καλφμματα ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω ςε όλο του το μικοσ. Σο χρϊμα του ελαςτομεροφσ
ι των καλυμμάτων του Fender κακϊσ και επιπρόςκετεσ
ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender
κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.4. ε τουλάχιςτον πζντε (05) ςθμεία ανά πλευρά επί
του Fender, δεξιά και αριςτερά, κα υπάρχει αντιολιςκθτικι
επζνδυςθ, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των
επιβαινόντων. Κατά μικοσ των πλευρϊν του ςκάφουσ κα
υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ ελαςτικϊν
χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του
μικουσ του ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.15. Γάςτρα:

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.15.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. H μζκοδοσ
καταςκευισ τθσ γάςτρασ κα είναι με ςφςτθμα ζκχυςθσ ςε
κενό αζροσ «VACUUM INFUSION».

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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επί αυτοφ.
2.18. Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.
2.19. το πρωραίο τμιμα του ςκάφουσ κα υφίςταται
αποκθκευτικόσ χϊροσ για τθν άγκυρα (ςτρίτςο), το οποίο κα
είναι επενδυμζνο εςωτερικά με λάςτιχο για προςταςία και
κα αποχετεφεται ςτθ κάλαςςα (αυτοςτραγγιηόμενοσ). Μζςα
ςτο ςτρίτςο κα υπάρχει ανοξείδωτθ δζςτρα όπου με
ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί κα είναι δεμζνο το άκρο τθσ
αλυςίδασ τθσ άγκυρασ (τελείωμα τθσ καδζνασ).
2.20. τθν πλϊρθ κα υφίςταται δελφινιζρα από GRP με δφο
(02) δζςτρεσ πρόςδεςθσ και ανοξείδωτο ράουλο άγκυρασ. Θ
δελφινιζρα κα είναι ςυνδεδεμζνθ με το υπόλοιπο ςκάφοσ
πολυεςτερικά
(αποκλείεται θ
ςτιριξθ
επί
του
αεροκαλάμου).
2.21. Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα
γίνεται από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. Μζςα ςτουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία
πρόςδεςθσ υλικϊν. Όλοι γενικά οι αποκθκευτικοί χϊροι,
που ζχουν πρόςβαςθ από το κατάςτρωμα, κα είναι
υδατοςτεγισ.
2.22. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ ι
από αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ
καταςκευισ του ςκάφουσ. Θ μελζτθ κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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2.26. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει πτερφγια (flaps) INOX,
κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ, αλλά όχι μικρότερων από
40 cmx 25cm, τα οποία κα λειτουργοφν μζςω αντλίασ
λαδιοφ.
2.27. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ κυρίδεσ επικεϊρθςθσ,
κακϊσ και κατάλλθλα ενδεικτικά, καταμετρθτικά και
εξαεριςτικά για όλεσ τισ δεξαμενζσ και τα ςτεγανά του
ςκάφουσ.
2.28. Σο ςκάφοσ κα ζχει αποκθκευτικό χϊρο για τθν
αποκικευςθ τουλάχιςτον ζξι (06) παραβλθμάτων.
2.29 Σο ςκάφοσ κα ζχει κρίκουσ ρυμουλκιςεωσ, τρεισ (03)
πρϊρα και δφο (02) πρφμα, κατάλλθλουσ για ρυμοφλκθςθ
του ςκάφουσ και ανζλκυςι του επί τρζιλερ.
2.30. Σο ςκάφοσ κα ζχει τζςςερα (04) ανά πλευρά
κοτςανζλα πρόςκεςθσ, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν
πρόςδεςθ του.
2.31. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρεισ (03) ανοξείδωτουσ κρίκουσ
(δζςτρεσ) προςδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ υλικϊν, ςτο
κατάςτρωμα του ςκάφουσ ςτθν πλϊρθ και ςε κάκε πλευρά.
2.32. Σο ςκάφοσ κα ζχει ενιςχυμζνουσ, ανοξείδωτουσ
κρίκουσ (δζςτρεσ) πρόςδεςθσ προςτατευτικϊν μπαλονιϊν,
εξωτερικά του ςκάφουσ, ικανοφσ να προςδζςουν
τουλάχιςτον πζντε (05) παραβλιματα ανά πλευρά.
2.33. . Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πλϊρθ, άγκυρα ΙΝΟΧ, βάρουσ
τουλάχιςτον 7,5 Kg, τφπου Bruce, με τουλάχιςτον ςαράντα
(40) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ διαμζτρου τουλάχιςτον 8mm,
με ςτριφτάρι inox και stop αςφαλείασ ανοξείδωτο για τθν
άγκυρα. Θ άπαρςθ και θ πόντιςθ τθσ άγκυρασ κα γίνεται
από κατάλλθλο θλεκτρικό εργάτθ.
2.34. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πρφμνθ, άγκυρα γαλβανιηζ,
βάρουσ τουλάχιςτον 5kg, τφπου Bruce, με ζξι (06) μζτρα
καδζνα γαλβανιηζ διαμζτρου τουλάχιςτον 6mm, με
ςτριφτάρι inox και τριάντα (30) μζτρα ςχοινί πλεκτό Α
ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου Φ 12 mm.
2.35. Σο ςκάφοσ κα ζχει δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ
κόνεωσ, ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ, οι οποίοι κα είναι
τοποκετθμζνοι εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ, με άμεςθ
πρόςβαςθ από τουσ επιβαίνοντεσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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2.36. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι F≤1 για το μζγιςτο βφκιςμα λειτουργίασ. Θ
μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο ναυπθγό –
μθχανολόγο μθχανικό, (εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από
αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ
του ςκάφουσ) ι από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ ανωτζρω
μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΦΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
3.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει εργαλειοκικθ με
εργαλεία επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για
πρόχειρθ επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)
3.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει επιπλζον ζνα ηεφγοσ
προςτατευτικά καλφμματα για το Fender του ςκάφουσ.
(Εςωτερικό – Εξωτερικό / Δεξιά Πλευρά – Αριςτερι
Πλευρά) ίδια ςε χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ με αυτά που
ζχει τοποκετιςει ςτο ςκάφοσ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.7.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δζκα (10) βεγγαλικά
χειρόσ, ερυκροφ χρϊματοσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ
αλεξιπτϊτου ερυκρζσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
λευκζσ (φωτιςτικζσ) και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνοφ,

ΝΑΙ
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εγκεκριμζνου τφπου, ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν από
τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςκάφουσ.
3.7.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δεκατζςςερα (14)
πνευςτά ατομικά ςωςίβια (Life Jacket) τφπου «πζταλο»
εγκεκριμζνου τφπου κατά SOLAS. Σα ςωςίβια να φζρουν
υδροςτατικό ςφςτθμα αυτόματθσ πλιρωςθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.7.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ
ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

ΝΑΙ

3.7.9. Σο κάκε ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον μια
ςειρά εργαλείων για τθν θμεριςια και εβδομαδιαία
ςυντιρθςθ των κινθτιρων, ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα εντόσ
εργαλειοκικθσ.
3.7.10. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςωλθνάρια ι
ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.7.11. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για τισ κφριεσ μθχανζσ και
γραςαδόρο.

ΝΑΙ

3.7.12. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςπρζι κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν
κινθτιρων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.7.14. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) πτερωτζσ

ΝΑΙ
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αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ» κυρίων μθχανϊν.
3.7.15. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
ανοδίων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3.11. Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον
18Χ50.
Να
διακζτουν
ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ

/

ΝΑΙ

ΘΑΛΑΜΟ

4.1. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει υπερκαταςκευι όπου κα
βρίςκεται ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ. Σο εςωτερικό πλάτοσ τθσ
υπερκαταςκευισ ςε όλο το μικοσ τθσ μετά τθν τοποκζτθςθ
τθσ μόνωςθσ/επζνδυςθσ και πριν τθν τοποκζτθςθ του
λοιποφ εξοπλιςμοφ ςε αυτι, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
ζνα μζτρο και ογδόντα εκατοςτά (1,80 m). Εκατζρωκεν τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ αςφαλισ μετακίνθςθ του πλθρϊματοσ κατά
μικοσ τθσ γάςτρασ τουλάχιςτον τριάντα εκατοςτά (30 cm).
το Πρωραίο και ςτο πρυμναίο τμιμα του ςκάφουσ να
φζρονται κατάλλθλα εγκατεςτθμζνεσ βάςεισ όπλων όπωσ
περιγράφεται
ςτθν
παράγραφο
4.21.
Επί
τθσ
υπερκαταςκευισ κα φζρονται πλοϊκοί φανοί που
προβλζπονται από το ΔΚΑ (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ
υγκροφςεωσ) 1972, όπωσ ιςχφει. Επί τθσ οροφισ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχει θ κεραία (αφαιροφμενθ ι
αναδιπλοφμενθ) του Π/ΔVHF/DSC, θ κόρνα ιςχφοσ
τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων,
τουλάχιςτον ζνασ μπλε φάροσ, και θ κεραία του ραντάρ. Σο
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που
κα περιλαμβάνει θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από
100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων από το θχείο.

ΝΑΙ

4.2. Σο υλικό καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ
κα είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ι ιςοδφναμο) ι FRP-GRP ι
ςυνδυαςμό των ανωτζρω υλικϊν, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα
από
τον
Α.Ο.
καταςκευαςτικά
(CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα υαλοχφάςματα
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα
ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, κατά το
ςτάδιο
υποβολισ
τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ.
Θ
υπερκαταςκευι του ςκάφουσ κα διακζτει ειδικι καιροςτεγι

ΝΑΙ
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κφρα ςτο πρυμναίο τθσ μζροσ θ οποία κα είναι από το ίδιο
υλικό τθσ υπερκαταςκευισ, από τθν οποία κφρα κα
ειςζρχονται και κα εξζρχονται τα ςτελζχθ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ςε
αυτι. Επί τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν περιμετρικά
παράκυρα, τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ του μικουσ ζκαςτθσ
πλαγίασ πλευράσ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ
ορατότθτα των ςτελεχϊν ςτο πεδίο αλλά και ο επαρκισ
φυςικόσ φωτιςμόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ. τθν
πρυμναία καιροςτεγι κφρα του καλάμου διακυβζρνθςθσ
πρζπει να υπάρχει επίςθσ φινιςτρίνι. Όλα τα παράκυρα του
ςκάφουσ (πλθν των πρωραίων) κα είναι εφοδιαςμζνα με
κουρτίνεσ χρϊματοσ μπλε ι λευκζσ με το ςιμα του Λ. –
ΕΛ.ΑΚΣ. Σα παράκυρα που κα βρίςκονται ςτο πλάι τθσ κζςθσ
του Κυβερνιτθ και του υγκυβερνιτθ κα πρζπει να
ανοίγουν. Επί τθσ υπερκαταςκευισ κα πρζπει να υπάρχει
δυνατότθτα για φυςικό & τεχνικό αεριςμό αυτισ. Ο χϊροσ
διακυβζρνθςθσ κα πρζπει να φζρει ανάλογουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για τουλάχιςτον ζξι (06)
επιβαίνοντεσ.
4.3. Σο χρϊμα τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι
τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

4.4. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ και ςε ςθμείο
(κονςόλα) όπου κα είναι άμεςα ορατό από τον κυβερνιτθ &
ςυγκυβερνιτθ κα υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ
για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των μθχανϊν του ςκάφουσ. Οι
μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα θλεκτρονικά
όργανα τα οποία κα πρζπει νϋ αναφερκοφν. Επί του ςθμείου
που κα είναι ορατό από το κυβερνιτθ & ςυγκυβερνιτθ κα
πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον τα εξισ όργανα: Δφο
ςτροφόμετρα (ζνα (01) για κάκε μθχανι) , ζνασ (01)
μετρθτισ ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι
καυςίμου, ζνα (01) ταχφμετρο, δφο (02) μετρθτζσ κλίςθσ
trim, δφο (02) κερμόμετρα για τθν κερμοκραςία του νεροφ
ψφξεωσ των κινθτιρων, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα
προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ
μθχανισ με κίνθςθ πρόςω ι ανάποδα (starting gear
protection), δείκτθ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα
αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ
προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, περιοριςτι
ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, κόφτθ
ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από το νερό. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο εκάςτου από τα
προςφερόμενα είδθ.

ΝΑΙ
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4.5. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ κα βρίςκεται εντόσ τθσ
υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ. Θ κζςθ και θ καταςκευι του
κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ ορατότθτα
των ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ του
ςκάφουσ κα πρζπει να περιλαμβάνει δφο (02) κζςεισ, μια
(01) για τον κυβερνιτθ και μια (01) για τον ςυγκυβερνιτθ
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του, κακϊσ και επιπλζον τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) κζςεισ για τθν άνετθ και αςφαλι μεταφορά
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Σο
ςφνολο των κακιςμάτων κα ζχει προςανατολιςμό προσ τθν
πλϊρθ του ςκάφουσ.
α) Οι κζςεισ του Κυβερνιτθ και του υγκυβερνιτθ κακϊσ και
οι δυο κζςεισ πίςω από αυτζσ κα πρζπει να φζρουν
ανατομικά κακίςματα με πλευρικι ςτιριξθ (bucket seats). Σα
κακίςματα κα πρζπει να ρυκμίηονται υψομετρικά και
ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ, θμιόρκια και κακιςτι. Να είναι
κακίςματα
ανάρτθςθσ με ρφκμιςθ ανάκαμψθσ και
ςυμπίεςθσ αποςβεςτιρα κραδαςμϊν. Να φζρουν ηϊνεσ
αςφαλείασ τουλάχιςτον τεςςάρων ςθμείων και εκατζρωκεν
υποβραχιόνια τφπου Heavy Duty που να είναι ρυκμιηόμενα
ςε πολλοφσ άξονεσ. Σα κακίςματα να είναι καταςκευαςμζνα
ζτςι ϊςτε να ςτθρίηονται οι χειριςτζσ και ςτθν όρκια ςτάςθ,
πάνω τουσ, φζροντασ και πιςτολοειδι λαβι, εάν απαιτθκεί
από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ. Σο χρϊμα των κακιςμάτων να
είναι μαφρο ι γκρι και θ ταπετςαρία τουσ από διαπνζον
υλικό. Οι αντικραδαςµικζσ βάςεισ των κακιςμάτων κα
πρζπει να επιτυγχάνουν τθν απόςβεςθ των κάκετων
επιταχφνςεων που κα αναπτφςςονται ςε πλεφςθ με ζντονο
κυματιςμό. Θ διαδρομι (travel) τθσ αντικραδαςμικισ βάςθσ
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον (8 in).
β) Όπιςκεν των τεςςάρων (04) κακιςμάτων τθσ παραγράφου
4.5.α. κα φζρονται τουλάχιςτον δφο (02) κακίςματα τφπου
Marine Jokey με πλάτθ. Σα κακίςματα να φζρουν ςφςτθμα
ανάρτθςθσ για απόςβεςθ των κραδαςμϊν. Ζκαςτο κάκιςμα
να φζρει ηϊνθ αςφαλείασ, δφο (02) ςθμείων, αεροπορικοφ
τφπου, με πόρπθ ταχείασ αποδζςμευςθσ. Σο χρϊμα των
κακιςμάτων τθσ παροφςασ παραγράφου (4.5.β.) να είναι
όμοιο με το χρϊμα των κακιςμάτων τθσ παραγράφου 4.5.α.
Θ ταπετςαρία τουσ να είναι από διαπνζον υλικό.
γ) Επί του δαπζδου ςτον χϊρο τθσ υπερκαταςκευισ, κα
φζρεται κατάλλθλθ διάταξθ από ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ
(κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ) και επί αυτϊν κα
τοποκετθκοφν οι βάςεισ των κακιςμάτων των παραγράφων
4.5.α. και 4.5.β. ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα
προςκαφαίρεςθσ και μετακίνθςθσ των κακιςμάτων.

ΝΑΙ
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Οι κζςεισ των υπόλοιπων ζξι (06) επιβαινόντων να
υποδειχκοφν από τον υποψιφιο ανάδοχο ςφμφωνα με το
πρότυπο τθσ παραγράφου 1.1.12.
4.6. Εςωτερικά επί των πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ
υπερκαταςκευισ των ςκαφϊν κα υπάρχει καλαίςκθτθ
επζνδυςθ από κατάλλθλο βραδφκαυςτο υλικό. Θ
προαναφερόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει είναι εφκολθ ςτον
κακαριςμό τθσ από τα μζλθ του πλθρϊματοσ. Ο
χρωματιςμόσ τθσ επζνδυςθσ κα κακοριςκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο
δάπεδο εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
φζρει αντιολιςκθτικι επιφάνεια θ οποία κα ζχει μεγάλθ
αντοχι και κα είναι εφκολθ ςτον κακαριςμό τθσ. Οι
εξωτερικζσ επιφάνειεσ του καταςτρϊματοσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια από ειδικό
υλικό το οποίο κα ζχει μεγάλθ αντοχι και κα είναι εφκολο
ςτον κακαριςμό. Εξωτερικά επί τθσ υπερκαταςκευισ κα
πρζπει να αναγράφεται ‘’ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ – HELLENIC COST
GUARD’’.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.9. Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) Marine Radar τφπου
Doppler WiFi (Steady State Radome) με δυνατότθτα
αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων (ARPA system) και
αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ/ μαγνθτικοφ πεδίου γθσ (Heading
Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ, οκόνθ αφισ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12ϋϋ) ιντςϊν, ανάλυςθσ HD. Να είναι κατάλλθλθ για
ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ ενδείξεισ, ςτεγανι
(τουλάχιςτον IPX6) και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται
αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και
καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων
να μπορεί να παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο δζκα (10)
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ςτόχουσ. Θ μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι απόδοςθ
του Radar, να φτάνει τα εικοςιτζςςερα (24) ναυτικά μίλια. Θ
ελάχιςτθ εμβζλεια του να είναι τα ζξι (06) μζτρα, ϊςτε να
ανιχνεφει επαφζσ για πλοιγθςθ με μθδενικι ορατότθτα. Θ
κονςόλα να ζχει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 4.20. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.
4.10. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ, κα
υπάρχει ζνα (01) ζγχρωμο GPS – Plotter ςτεγανό
(τουλάχιςτον IPX6) , χωνευτό. Θ οκόνθ δεν κα πρζπει να
είναι μικρότερθ από οκτϊ (8ϋϋ) ίντςεσ, ενϊ κα διακζτει
θλεκτρονικό πανελλαδικό χάρτθ κατάλλθλα ενθμερωμζνο
κατά τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.12. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ κα
υπάρχει ζνδειξθ βάκουσ προερχόμενθ από ζναν (01)
αιςκθτιρα βυκομζτρου, ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ
εςωτερικά και πρϊρα του ςκάφουσ. Σο βυκόμετρο κα ζχει
τθν δυνατότθτα απεικόνιςθσ βάκουσ τουλάχιςτον διακοςίων
(200) μζτρων. Σο βυκόμετρο επίςθσ κα πρζπει να ζχει τθν
δυνατότθτα
τριςδιάςτατθσ
απεικόνιςθσ
βάκουσ
τουλάχιςτον τριάντα (30) μζτρων. Να υπάρχει δυνατότθτα θ
ζνδειξθ να προβάλλεται ςτθν οκόνθ του GPS – Plotter ι
ςτθν οκόνθ του RADAR. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.14. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ ςε κατάλλθλο ςθμείο
κα υπάρχει ψυγείο ανάλογο τθσ κατθγορίασ του ςκάφουσ το
οποίο κα λειτουργεί με τουσ ςυςςωρευτζσ τουλάχιςτον
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δϊδεκα (12) λίτρων.
4.15. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχει
κατάλλθλοσ κλειςτόσ χϊροσ φφλαξθσ με διαμόρφωςθ
(οπλοβαςτοί) για τθν αςφαλι εναπόκεςθ και αςφάλιςθ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) τυφεκίων εφόδου διαμζτρου
7,62 Χ 51 mm NATO και ενόσ ελαφροφ πολυβόλου
διαμετριματοσ 7,62 Χ 51 mm ΝΑΣΟ. Επίςθσ εντόσ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν
εναπόκεςθ τεςςάρων (04) αλεξίςφαιρων γιλζκων κακϊσ και
κζςεισ εναπόκεςθσ για τζςςερα (04) κράνθ.

ΝΑΙ

4.16. Σο ςκάφοσ κα φζρει ςφςτθμα κζρμανςθσ και
κλιματιςμοφ́ ςτο χϊρο τθσ υπερκαταςκευθ́σ . Θ ρφκμιςθ τθσ
κερμοκραςίασ κα πραγματοποιείται μζςω ψθφιακοφ́
ρυκμιςτί ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ
υπερκαταςκευισ εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ.
Για τθν επαρκι λειτουργία του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, θ
εγκατάςταςθ κα ανταποκρίνεται ςτισ ςυνκικεσ τθσ
περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1. Σου άρκρου 11 του ΠΔ
44/2011 (ΦΕΚ 110Αϋ/ 13-05-2011) όπωσ ιςχφει.
Κατά τθν χειμερινι περίοδο να επιτυγχάνεται ςτουσ
κλειςτοφσ χϊρουσ τθσ υπερκαταςκευισ ελάχιςτθ
κερμοκραςία 20 οC.

ΝΑΙ

Θ κερμικι μόνωςθ ςε ςυνδυαςμό́ με τα δομικά́ ςτοιχειά του
ςκάφουσ και τθν μονάδα κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ να είναι
τζτοια ϊςτε να επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενεσ τιμζσ
κερμοκραςίασ. Θα υπάρχουν οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ
για επαρκι αεριςμό – εξαεριςμό́ του χϊρου με μθχανικό
τρόπο, χωρίσ να επθρεάηεται θ ςτεγανότθτα του.
4.17. Επί τθσ υπερκαταςκευισ και ςε διακριτό χϊρο κα
υπάρχει τουαλζτα ναυτικοφ τφπου με δοχείο λυμάτων
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) λίτρων. το
χϊρο τθσ τουαλζτασ εκτόσ τθσ λεκάνθσ κα υπάρχει νιπτιρασ
με παροχι γλυκοφ νεροφ από κατάλλθλθ δεξαμενι
τουλάχιςτον πενιντα (50) λίτρων. Επιπρόςκετα ςτο χϊρο
τθσ τουαλζτασ κα πρζπει να υπάρχει τεχνθτόσ φωτιςμόσ και
αεριςμόσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.19. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανοφσ
προβολείσ (IP-56) ζρευνασ – εντοπιςμοφ / αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν δυνατοτιτων και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led ςε
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κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερακταςκευισ, χειριηόμενοσ
από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ. Οι λαμπτιρεσ του προβολζα
κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον 40.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ
λειτουργίασ ενϊ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον δφο
ανεξάρτθτεσ πθγζσ φωτόσ. Θ τάςθ του προβολζα να είναι
τουλάχιςτον 12 Volt DC με φωτεινι ιςχφ τουλάχιςτον
450.000 κεριά. Να ζχει τθν δυνατότθτα περιςτροφισ κατά
360ο. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.
4.20. Θ οκόνθ τθσ παραγράφου 4.9. (Marine Radar) κα ζχει
τθ δυνατότθτα, μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ, να
απεικονίηει τα δεδομζνα των ςυςκευϊν των παραγράφων
4.10 (GPS-Plotter) και 4.12 (Βυκόμετρο). Επίςθσ, θ οκόνθ τθσ
παραγράφου 4.10 (GPS-Plotter) κα ζχει τθ δυνατότθτα,
μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ, να απεικονίηει τα
δεδομζνα τθσ ςυςκευισ τθσ παραγράφου 4.9 (Marine
Radar), ςτθν περίπτωςθ που μία εκ των δφο (02) οκονϊν
τεκεί εκτόσ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.21.1. Αμφότερεσ οι βάςεισ τθσ παραγράφου 4.21 κα
ςυνοδεφονται από κεφαλι προςαρμογισ πολυβόλου όπλου
τφπου FN-MAG 58 (7.62x51mm NATO) οι οποίεσ κα ζχουν
δυνατότθτα κάλυψθσ τόξου κατ’ ελάχιςτο 90ο εκατζρωκεν
του διαμικουσ άξονα του ςκάφουσ. Οι κεφαλζσ κα πρζπει
να διακζτουν ενςωματωμζνθ βάςθ – κικθ για κιβϊτιο
πυρομαχικϊν τροφοδοςίασ του όπλου.
Αμφότερεσ οι κεφαλζσ κα φζρουν αςπίδιο προςταςίασ του
χειριςτι κατά το πρότυπο NATO AEP-55 STANAG 4569 Level
2.

ΝΑΙ

(Απαιτείται βεβαίωςθ για τθν κάλυψθ του προτφπου του
αςπιδίου από τον καταςκευαςτι του). Θ βεβαίωςθ κα
προςκομιςτεί κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Αμφότερεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν ιμάντα
αυταςφάλιςθσ για τθν ςτιριξθ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ και
ςτακεροποίθςθ του πυροβολθτι ςτθν όρκια κζςθ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΣΡΟΠΣΙΚΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ
5.1 Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροπτικό αιςκθτιρα
τελευταίασ τεχνολογίασ o οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ
ςε κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ με
δυνατότθτα περιςτροφισ – ορατότθτασ κατά 360ο. Θ
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κονςόλα χειριςμοφ και θ απεικόνιςθ των αιςκθτιρων κα
βρίςκεται ςτο χϊρο διακυβζρνθςθσ του ςκάφουσ.
5.2 Ο αιςκθτιρασ τθσ κάμερασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλο ςθμείο ϊςτε να μθν δθμιουργείται νεκρόσ
τομζασ μεγαλφτεροσ από 10ο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

5.4 Σο θλεκτροπτικό ςφςτθμα κα φζρει μία (01) κάμερα με
απεικόνιςθ θμζρασ και νφχτασ (κερμικι) τφπου marine. Να
φζρει ανκεκτικό και αδιάβροχο περίβλθμα καλφπτοντασ τα
πρότυπα MiL-Std-810E & IPX6. Να προςφζρει κερμικό
βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 × 480. Να ζχει
ζγχρωμθ κάμερα μεγάλθσ εμβζλειασ και ανάλυςθσ HD και
καταγραφικό ςφςτθμα εικόνασ. Να διακζτει προβολζα LED
ςτενισ δζςμθσ για βελτιωμζνθ αναγνϊριςθ ςτόχου. Να
διακζτει ενεργι γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ. Θ
κερμικι κάμερα να διακζτει φακό οπτικοφ ηουμ
τουλάχιςτο 4x, ϊςτε οι ςτόχοι να παραμζνουν ςε κακαρι,
ευκρινι εςτίαςθ ζωσ τθ μζγιςτθ μεγζκυνςθ. Θ κάμερα
θμζρασ να διακζτει ηουμ τουλάχιςτον 30X. Θ ςυςκευι να
περιςτρζφεται κατά 360ο και να παίρνει κάκετθ κλίςθ κατά
+/- 90 °. Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να παραμζνει
ςτακερι και ανεπθρζαςτθ εντόσ εφρουσ κερμοκραςίασ
περιβάλλοντοσ από τουσ (-20) ζωσ (+55) βακμοφσ Κελςίου.
Να διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ραντάρ
(radar tracking), λαμβάνοντασ ςτόχουσ από αυτό. Να
διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του βίντεο και
κλειδϊματοσ παρακολοφκθςθσ ςτόχου εντόσ του οπτικοφ
πεδίου τθσ (video tracking). Σθν ςυςκευι να ςυνοδεφει
κατάλλθλο χειριςτιριο επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ,
τφπου JOYSTICK, κακϊσ και τα κατάλλθλα καλϊδια για τθν
ςφνδεςθ τθσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΡΕΙΛΕΡ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΦΟΤ
6.1. Ο εξοπλιςμόσ του κάκε ςκάφουσ κα περιλαμβάνει
επίςθσ κατάλλθλο τρζιλερ για τθν μεταφορά του με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά/παρελκόμενα:

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

6.5. Θα φζρει εργάτθ χειροκίνθτο με ιμάντα και γάντηο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΩΗ
7.1. Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
δφο (02) τουλάχιςτον τετράχρονουσ εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ
ναυτικοφ τφπου, νζασ τεχνολογίασ αναγνωριςμζνου
καταςκευαςτικοφ οίκου, με ατςάλινεσ (inox) ι τφπου NiBrAl
(κράμα Νικελίου, Ορείχαλκου, αλουμινίου) ζλικεσ (προπζλεσ)
και τα παρελκόμενά τουσ, αντικζτου φοράσ και ικανισ
ιςχφοσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ.
Θ χωρθτικότθτα κάκε εξωλζμβιου κινθτιρα κα πρζπει να
είναι τουλάχιςτον τριϊν χιλιάδων κυβικϊν εκατοςτϊν (3.000
κ.εκ.). Θ διάταξθ των κυλίνδρων να είναι κατακόρυφθ (ςε
ςειρά), είτε ςε διάταξθ V. Γίνεται αποδεκτι θ χριςθ
υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό των κινθτιρων κα πρζπει να
είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Οι κινθτιρεσ κα πρζπει να
καλφπτονται ςτθ πρφμνθ από ανοξείδωτθ αποςπϊμενο
πλαίςιο (προφυλακτιρα ςφγκρουςθσ) το οποίο κα εδράηεται
με κατάλλθλο τρόπο επί τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ και κα

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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είναι αποςπϊμενοσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το πλφςιμο των
κινθτιρων ι ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του κινθτιρα με
γλυκό νερό. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο
των προςφερόμενων ειδϊν.
7.2. Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ των
ςκαφϊν και με μόνο μία κφρια μθχανι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

7.5. Θ κάκε μθχανι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
ξεχωριςτά και να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) κόμβων με τζςςερισ (04)
επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα καυςίμου.
7.6. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.
7.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει δεξαμενι/ζσ καυςίμου
καταςκευαςμζνθ/εσ από κατάλλθλο υλικό, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.9. Θ/οι δεξαμενι/ζσ δεν κα αποτελείται/ουνται από τα
καταςκευαςτικά ςτοιχεία τθσ γάςτρασ. Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα
φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν αποςτράγγιςι
τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο.
7.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.
7.9. Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
των κινθτιρων του ςκάφουσ. Οι αμοιβζσ ζλικεσ κα ζχουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ παραγράφου 7.1.

ΝΑΙ

7.10. Με τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν κα
παραδοκοφν δφο (02) πρότυπα-μοντζλα υπό κλίμακα για
εκκεςιακοφσ-διακοςμθτικοφσ ςκοποφσ. Σο κάκε μοντζλο κα
καταςκευαςτεί υπό κλίμακα 1:12 και κα αποδίδει πιςτά το
ςκάφοσ όπωσ καταςκευάςτθκε. Κάκε μοντζλο κα είναι
τοποκετθμζνο ςε διάφανθ κικθ με ξφλινθ βάςθ.
Εκατζρωκεν τθσ βάςθσ κα υπάρχουν από μια μπροφτηινθ
πινακίδα με το όνομα του καταςκευαςτι του μοντζλου και
τα κφρια χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ κακ’ υπόδειξθ τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΔΕΜ). Σα μοντζλα μετά τθν
παραλαβι τουσ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Παραλαβισ κα παραδίδονται ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία
(ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ/Α.ΛΕΛ.ΑΚΣ./ ΔΕΜ-1ο).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8.
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΝΑΙ

-

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ
9.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ των ςκαφϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ,
κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοι-επικεωριςεισ
ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα και ευκφνθ
του Αναδόχου) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να
ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι δοκιμζσ των
ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα λαμβάνουν χϊρα
παρουςία των εκπροςϊπων του Αναδόχου, του
Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ και τθσ
Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

9.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

9.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

9.1.3.1.2. Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.12. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί
ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε

ΝΑΙ
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απόςταςθ και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα
κακορίςει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των
τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι.
9.1.3.2. Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

9.1.3.2.1. ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι τζςςερα (04)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.3.2.2. ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι οκτϊ (08) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.
9.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
10.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, αεροκαλάμουσ ι Fender
κλειςτισ κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, κερμικι κάμερα, δίκτυα,
τρζιλερ) κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν
ι 3.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα
κα είναι υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ &
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα
με τα εγχειρίδια του/των καταςκευαςτι/ων. Ο ανωτζρω
χρόνοσ ιςχφοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα ιςχφςει για
ζκαςτο επιπρόςκετο ςκάφοσ, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
500 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).
10.2. Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθ ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και των μθχανϊν (εργαςία, ανταλλακτικά,
αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 3.000 ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ κόςτοσ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.
10.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελθ καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
10.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά
τθν
παράδοςι
του
καινοφριοσ,
μθ
ανακαταςκευαςμζνοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ (State of the
Art Technology).

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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10.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
10.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ
κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε
ελαττϊματοσ που προκφπτει κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
10.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ
κάκε βλάβθσ/ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με
κάκε πρόςφορο μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ,
ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ
χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
10.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται
για χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να
επανζλκει ςε πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από
οποιαδιποτε βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και τον
εξοπλιςμό που αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα
εγγφθςθ ενόσ (01) ζτουσ ι χιλίων (1000) ωρϊν λειτουργίασ
ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο).
10.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
10.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

10.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό
υλικό προκάλεςε ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό
του ι εν μζρει) επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει
τα εν λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

10.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
10.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
10.14. Προλθπτικι υντιρθςθ.
10.14.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του

ΝΑΙ
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εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
- Δεξαμενιςμό ςκάφουσ τουλάχιςτον μια (01) φορά τον
χρόνο.
10.14.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
10.14.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
10.14.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ
11.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 11.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.

ΝΑΙ
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11.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).

ΝΑΙ

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

Α/Α

–

Εξοπλιςμοφ

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

ΝΑΙ

&

ΝΑΙ
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1

Βαςικόσ
εξοπλιςμόσ

95%

2

Δευτερεφων
εξοπλιςμόσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

48Ώρεσ

48 Ώρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
–

240
Ώρεσ

360 Ώρεσ

720 Ώρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

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

ΝΑΙ

12.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.

ΝΑΙ

12.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά

ΝΑΙ
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το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
12.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΡΗΣΡΕ
13.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 11. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 11.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

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

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

=

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

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΝ ΤΝΕΧΕΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
14.1. Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
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εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
15.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κα καλφπτει όλο τον
παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

15.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ
αρχικισ προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι
υπάρχει απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι
ανακεϊρθςι τθσ να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
16.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
17.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
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από τον Ανάδοχο ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) προσ
ζγκριςθ.
17.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-job training), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι και ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ
μετακίνθςθσ,
διαμονισ,
διατροφισ
και
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τον
Ανάδοχο είτε είναι ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

17.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο
εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
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διαδικαςιϊν χειριςμοφ - ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΚΑΦΩΝ
18.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει δφο (02)
ςκάφθ εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ.
Εν
ςυνεχεία
κα
πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των
δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα
προαίρεςθσ για τθν καταςκευι επιπρόςκετϊν ςκαφϊν, τότε
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τουλάχιςτον δφο
(02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ
των αρχικϊν δζκα (10) ςκαφϊν. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ των είκοςι (20) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ των ζξι (06) μθνϊν και
πριν τθν παράδοςθ των δφο (02) πρϊτων ςκαφϊν. ε
περίπτωςθ άςκθςθσ τουσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ θ
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν πριν τθν
παράδοςθ του πρϊτου ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

τον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
18.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΑΠΟΚΛΙΕΙ - ΙΟΔΤΝΑΜΑ
19.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και Απόδοςθσ
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί
των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία
αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100%. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. »
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που
ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων
Αναδόχων.
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτιςεων

υντελεςτισ
βαρφτθτασ
(ςν) (%)

Βακμολογία
(100-120)
(Κν)

τακμιςμζνθ
Βακμολογία
(ςν*Κν)

χετικζσ
παράγραφοι

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
60
Σο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL) να
ανζρχεται από ζντεκα (11) ζωσ
δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ
τθσ ζμφορτθσ ιςάλου (LWL) να
είναι τουλάχιςτον 9,00 μζτρα.
Μεγαλφτερο μικοσ άνω των
εννζα (09) μζτρων τθσ ζμφορτθσ
ιςάλου κα αξιολογθκεί, ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Σο ωφζλιμο φορτίο (payload) κα
είναι τουλάχιςτον χίλια εξακόςια
κιλά (1.600 Kg), το οποίο κα
τεκμθριϊνεται
από
τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ
τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ
ωφζλιμου
φορτίου
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι
τουλάχιςτον 300 ναυτικά μίλια με
τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ
κα
φζρει
κατάλλθλθ/εσ
δεξαμενι/ζσ
καυςίμου
προκειμζνου
να
ανταποκρίνεται/ονται
ςε
ανωτζρω απαίτθςθ. Τψθλότερθ
τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ,
με
τθν
οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ,
κα είναι τουλάχιςτον τριάντα
πζντε (35) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).

05

05

05

10
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Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ
ςτισ δοκιμζσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα
(50)
κόμβοι,
ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με
τζςςερα (04) άτομα και με
1.5
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ
0-2 κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Fender κλειςτισ κυψελίδασ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με Fender
κλειςτισ
κυψελίδασ
αντί
αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί
1.6
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.)
(ΘΜΕΙΩΘ: τθν περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ
με αεροκαλάμουσ θ προςφορά
κα βακμολογείται με 100).
φνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

10

2.12

25

2.14.

60%

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΗ
2

2.1

ΤΠΗΡΕΙΕ

40

Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για κάκε
ςκάφοσ
(όπωσ
γάςτρα,
αεροκαλάμουσ ι Fender κλειςτισ
κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του
(όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ,
ςυςκευζσ,
κερμικι
κάμερα,
δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ και
διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
3.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ

30

10.1

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο
χρονικό διάςτθμα κα είναι
υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του
ςφμφωνα με τα εγχειρίδια
του/των καταςκευαςτι/ων. Ο
ανωτζρω
χρόνοσ
ιςχφοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα
ιςχφςει για ζκαςτο επιπρόςκετο
ςκάφοσ, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ.
Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 500
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
παφει
να
ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι
ζρκει πρϊτο).

2.2

18.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να παραδϊςει δφο (02) ςκάφθ
εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα
πραγματοποιείται τμθματικι
παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι
να παραδοκεί το ςφνολο των
δζκα (10) ςκαφϊν. Εφόςον
αςκθκεί
το
δικαίωμα
προαίρεςθσ για τθν καταςκευι
επιπρόςκετϊν ςκαφϊν, τότε ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδίδει τουλάχιςτον δφο
(02) ςκάφθ κάκε μινα μετά τθ
λιξθ του χρόνου παράδοςθσ

10

18.1
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των αρχικϊν δζκα (10)
ςκαφϊν.
Σο
ζργο
τθσ
παράδοςθσ του ςυνολικοφ
αρικμοφ των είκοςι (20)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ των ζξι
(06) μθνϊν και πριν τθν
παράδοςθ των δφο (02)
πρϊτων
ςκαφϊν.
ε
περίπτωςθ άςκθςθσ τουσ
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ θ
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν
πριν
τθν
παράδοςθ
του
πρϊτου
ςκάφουσ τθσ προαίρεςθσ.
τον παραπάνω χρόνο δεν
περιλαμβάνεται
ο
χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν.
Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε
ςυντομότερο
χρόνο
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
φνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ

40%

ΤΝΟΛΟ

100

U=

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

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ
Πειραιάσ 01.06.2021
Ο Διευκυντισ ΔΕΜ

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

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1: ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ
1.1.1: Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τθσ απαιτιςεισ τθσ Μονάδασ Τποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (ΜΤΑ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.) για τθν προμικεια δφο (02)
όμοιων καινοφριων και αμεταχείριςτων καφϊν Ειδικϊν
Επιχειριςεων – Νθοψιϊν, με μικοσ γάςτρασ (Lhull) από
δϊδεκα (12) – ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με fender κλειςτισ
κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ
βενηίνθσ.

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6: Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ

ΝΑΙ

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ
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αποςτολϊν:
1.1.6.1: Διενζργειασ αντιτρομοκρατικϊν επιχειριςεων,
κακϊσ και ειδικϊν επιχειριςεων υψθλοφ κινδφνου προσ
προςταςία τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.10: Κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτονται
των αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ
αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ, επιτιρθςθσ, αςτυνόμευςθσ,
πρόλθψθσ και καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον
καλάςςιο χϊρο (π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων,
ναρκωτικά, όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία, αρχαιοκαπθλία,
ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, ζλεγχοσ αλιείασ, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λ.π), κακϊσ επίςθσ ςε κζματα
δθμόςιασ τάξθσ, κρατικισ αςφάλειασ και αντιμετϊπιςθσ

ΝΑΙ

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ
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περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.
1.1.6.11: Κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που αφοροφν
τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν και κατ’ επζκταςθ των Ευρωπαϊκϊν καλαςςίων
ςυνόρων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.10: Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα (AISI-SAE inox 316L ι
ιςοδφναμο).

NAI

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

NAI

1.1.12: Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό,
μζλουσ του I.A.C.S. ι από Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό
κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. Σο πιςτοποιθτικό κα προςκομιςτεί
με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.
1.1.13: Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:
1.1.13.1: χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων και εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

1.1.13.2: χζδιο ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων.

ΝΑΙ

1.1.13.3: Μελζτθ ανζλκυςθσ – ανακρζμαςθσ – ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13.4: χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13.5:
χζδιο μζςθσ και διαμικουσ τομισ και
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.13.9: Θ ςχεδίαςθ εκάςτου ςκάφουσ να ζχει βαςιςκεί
ςε καταςκευαςκζν πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε
ςτθν προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν
οποία να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ επιτυχισ μετάβαςθ
ςτθν προτεινόμενθ.
Για τθν περίπτωςθ τθσ μετάβαςθσ, ωσ τεκμθρίωςθ
κεωρείται θ επιτυχισ καταςκευι παραπλιςιου ςκάφουσ
που βρίςκεται εντόσ των κάτωκι ορίων:
- ζωσ 20% διαφορά ςτο μικοσ τθσ γάςτρασ (LHULL), ωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.1.1.
- ίδιο υλικό και μζκοδο καταςκευισ ωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 2.1.1 & 2.13.2 αντίςτοιχα.
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω να υποβλθκοφν εντόσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςχετικι βεβαίωςθ του
Οικονομικοφ Φορζα ακολουκοφμενθ από τεχνικά εμπορικά φυλλάδια, διλωςθ θλεκτρονικϊν ιςτοςελίδων

ΝΑΙ
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και προαιρετικά οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο
απόδειξθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1: ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΦΟΤ:
2.1.1: Σo μικοσ τθσ γάςτρασ (Lhull) να ανζρχεται από δϊδεκα
(12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ τθσ ζμφορτθσ ιςάλου
(LWL) να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρα. Μεγαλφτερο
μικοσ άνω των δζκα (10) μζτρων τθσ ζμφορτθσ ιςάλου (LWL)
κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.1.2: Σο πλάτοσ τθσ γάςτρασ (Bhull) να ανζρχεται τουλάχιςτον
ςε 3,40 μζτρα. Σο εςωτερικό πλάτοσ του καταςτρϊματοσ να
είναι τουλάχιςτον 2,40 μζτρα ςτο μζςο νομζα.
2.2: Ο αρικμόσ των επιβαινόντων να είναι τουλάχιςτον
δεκατζςςερα
(14)
άτομα.
Μεγαλφτεροσ
αρικμόσ
επιβαινόντων κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.3: Σο ωφζλιμο φορτίο του ςκάφουσ (payload) να είναι
τουλάχιςτον τρεισ χιλιάδεσ κιλά (3000 Kg), το οποίο κα
τεκμθριϊνεται από τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ ωφζλιμου
φορτίου κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.4: ΚΙΝΘΣΘΡΕ:
2.4.1: Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
τρεισ (03) τουλάχιςτον εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ ναυτικοφ
τφπου, αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, με
ατςάλινεσ (inox) ζλικεσ (προπζλεσ) ή τφπου NiBrAl (κράμα
νικελίου, ορείχαλκου και αλουμινίου) και τα παρελκόμενά
τουσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο των
προςφερόμενων ειδϊν.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

NAI
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.4.2: Οι κινθτιρεσ κα πρζπει να είναι νζασ τεχνολογίασ και
ικανισ ιςχφοσ ϊςτε να επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ
επιδόςεισ όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.7: Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ το
μζςο βάροσ κάκε επιβαίνοντα κα κεωρείται ίςο με ενενιντα
κιλά (90Kg).

ΝΑΙ

2.8: Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον τριακόςια (300)
ναυτικά μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου (δϊδεκα -12- επιβαίνοντεσ με
τον εξοπλιςμό τουσ, υπολογιηόμενοσ ζκαςτοσ προσ 90 κιλά
και τισ δεξαμενζσ πλιρεισ). Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα φζρει
τουλάχιςτον δφο (02) κατάλλθλεσ δεξαμενζσ καυςίμου
προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτθν ανωτζρω απαίτθςθ.
Τψθλότερθ τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.9: Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου,
με δϊδεκα (12) άτομα, με κακαρι γάςτρα και ςε κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas. Τψθλότερθ ταχφτθτα κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

Να
δθλωκεί

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

Να
δθλωκεί

2.12: Fender ςχιματοσ «D» κλειςτισ κυψελίδασ (Fender Dtube closed cell foam).

ΝΑΙ

2.12.1: Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει εξωτερικά, Fender
ςχιματοσ «D» κλειςτισ κυψελίδασ (Fender D-tube closed cell
foam). Σο υλικό του Fender να είναι αφρόσ πολυαικυλενίου ι
ιςοδφναμο υλικό, το οποίο ζχει ιδιότθτεσ μεγάλθσ αντοχισ
ςτισ καταπονιςεισ που προκαλοφνται κατά τθ

ΝΑΙ
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χρθςιμοποίθςθ μζςα ςτο νερό, ανκεκτικότθτα ςε τριβζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, διάρρθξθ, ςκίςιμο και γενικά δεν
φκείρεται εφκολα, δεν απαιτεί ιδιαίτερθ ςυντιρθςθ και είναι
ανκεκτικό κατά πρόςκρουςθσ επί πλοίου κατά τθν διάρκεια
διενζργειασ νθοψίασ.
2.12.2: Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ εξωτερικά κα είναι
καλυμμζνο με επίςτρωςθ ελαςτομερϊν
υλικϊν για
μεγιςτοποίθςθ τθσ αντοχισ ςτθν κροφςθ και ςτθν διάτρθςθ.
Επιπλζον να φζρεται εξωτερικά επιπρόςκετθ ελαςτικι και
ανκεκτικι ηϊνθ ωσ πρόςκετθ ενίςχυςθ ςτθν απορρόφθςθ
κραδαςμϊν και πρόςκρουςθσ επί πλοίου κατά τθν διάρκεια
διενζργειασ νθοψίασ.

ΝΑΙ

2.12.3: Σο πάχοσ τθσ επικάλυψθσ των ελαςτομερϊν υλικϊν
του Fender να είναι τουλάχιςτον πζντε χιλιοςτά (05 mm).

ΝΑΙ

2.12.4: Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον φψοσ 40 cm Χ πλάτοσ 30 cm ςε όλο το
μικοσ του.

ΝΑΙ

2.12.5: Σο άνω μζροσ του Fender να διακζτει ςε όλο το
μικοσ, αντιολιςκθτικι επζνδυςθ για τθν επιβίβαςθ–
αποβίβαςθ των ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. με πλιρθ ατομικό
φόρτο, ςε πλοίο για τθν διενζργεια νθοψίασ ι επιχείρθςθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.12.7: Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ κα βρίςκεται άνωκεν
τθσ ίςαλου γραμμισ ςτθν ζμφορτθ κατάςταςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.13: Γάςτρα:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. H μζκοδοσ
καταςκευισ τθσ γάςτρασ κα είναι με ςφςτθμα ζγχυςθσ ςε
κενό αζροσ «VACUUM INFUSION».
2.13.3: Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.
2.13.4: Σο STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από
ελαφριά ςυνκετικά υλικά. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ κακενόσ εκάςτου.
2.13.5: Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι καταςκευισ τφπου
«Deep-V».
2.13.6: Θ γάςτρα του ςκάφουσ να ζχει τουλάχιςτον τρία (03)
ςτεγανά διαμερίςματα, με δικι του ανεξάρτθτθ
θλεκτροκίνθτθ αντλία άντλθςθσ υδάτων το κάκε ςτεγανό. Θ
ελάχιςτθ αντλθτικι ικανότθτα τθσ κάκε αντλίασ να είναι
τζςςερα (04) m3/h. Επιπλζον το ςκάφοσ να φζρει
τουλάχιςτον μια (01) χειροκίνθτθ αντλία. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο για όλεσ τισ προςφερόμενεσ
αντλίεσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.15: Οι κινθτιρεσ κα πρζπει να καλφπτονται ςτθ πρφμνθ
από ανοξείδωτο (τφπου 316L) πλαίςιο (προφυλακτιρα
ςφγκρουςθσ), το οποίο κα εδράηεται επί τθσ γάςτρασ και κα
είναι αποςπϊμενο.

ΝΑΙ

2.16: Θ πλϊρθ του ςκάφουσ κα πρζπει να φζρει ςτο
τελείωμα τθσ, ειδικι πρόςκετθ (εκτόσ του Fender),

ΝΑΙ
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ενιςχυμζνθ καταςκευι από ελαςτικό ςυμπαγζσ υλικό που κα
εδράηεται ςτθ γάςτρα του ςκάφουσ για κάκετθ επαφι με
πλοίο, ςτακεροποιθμζνθ επαφι με πλοίο και ενδεχόμενθ
ϊκθςθ αντικειμζνων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
Επιπρόςκετα θ πλϊρθ, ζωσ το κάτω μζροσ τθσ, να φζρει
εξωτερικι ενίςχυςθ από υλικό τφπου KEVLAR για τισ
περιπτϊςεισ
εκοφςιασ
προςαιγιάλωςθσ
κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
2.17: Όλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνεσ από GRP ι υλικό ιςοδφναμθσ αντοχισ και
κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ.
2.18: Σο κατάςτρωμα κα είναι κατάλλθλο για τθσ ανάγκεσ
ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α) θ
αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των υδάτων,
(γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν κινιςει και εν
ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία
επί αυτοφ.
2.19: Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ
κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Σο
εςωτερικό των ςτεγανϊν διαμεριςμάτων να είναι
επικαλυμμζνο με κατάλλθλο επίςτρωμα από υλικό που δεν
επιτρζπει τθν υγραςία να ειςχωρεί. Να δθλωκεί το υλικό με
τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
2.20: Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι F≤1 για το μζγιςτο βφκιςμα λειτουργίασ. Θ
μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο ναυπθγό –
μθχανολόγο μθχανικό, (εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από
αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ
του ςκάφουσ) ι από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ ανωτζρω
μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.23: Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα γίνεται

ΝΑΙ
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από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. Μζςα ςτουσ αποκθκευτικοφσ
χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία πρόςδεςθσ υλικϊν.
Όλοι οι αποκθκευτικοί χϊροι, που ζχουν πρόςβαςθ από το
κατάςτρωμα, κα είναι υδατοςτεγισ.
2.24: τθν πρφμνθ κα υπάρχουν τουλάχιςτον δφο (02),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτεσ δζςτρεσ πρόςδεςθσ (μπίτεσ).

ΝΑΙ

2.25: Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ ι
εγγεγραμμζνο ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ
χϊρασ καταςκευισ του ςκάφουσ. Θ μελζτθ κα προςκομιςτεί
με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.31: Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πλϊρθ, άγκυρα ΙΝΟΧ, βάρουσ
τουλάχιςτον 7,5 Kg, τφπου Bruce, με τουλάχιςτον ςαράντα
(40) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ τουλάχιςτον 8mm, με
ςτριφτάρι inox και stop αςφαλείασ ανοξείδωτο για τθν
άγκυρα. Θ άπαρςθ και θ πόντιςθ τθσ άγκυρασ κα γίνεται από
κατάλλθλο θλεκτρικό εργάτθ. Μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν να υποβλθκεί από
τον ανάδοχο λεπτομερζσ ςχζδιο ςτο οποίο να περιγράφεται
θ χωροκζτθςθ του εργάτθ επί του πρωραίου τμιματοσ
ςυνδυαςτικά με τθν καταςκευι τθσ παραγράφου 2.16, προσ
ςυνεννόθςθ και ζγκριςθ από τθν ανακζτουςα αρχι.

ΝΑΙ

2.32: Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πρφμνθ, άγκυρα γαλβανιηζ,
βάρουσ τουλάχιςτον 5kg, τφπου Bruce, με ζξι (06) μζτρα

ΝΑΙ
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καδζνα γαλβανιηζ τουλάχιςτον διαμζτρου 6mm, με
ςτριφτάρι inox και τριάντα (30) μζτρα ςχοινί πλεκτό Α
ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου τουλάχιςτον Φ 12 mm.
2.33: τθν περίπτωςθ που το ςκάφοσ φζρει πτερφγια (flaps),
αυτά κα είναι INOX, κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ, αλλά
όχι μικρότερων από 40cm x 25cm, τα οποία κα λειτουργοφν
μζςω αντλίασ λαδιοφ. Σα πτερφγια (flaps) είναι προαιρετικι
επιλογι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.35: Να φζρονται δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ,
ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ, ο ζνασ τοποκετθμζνοσ ςτθν
κονςόλα διακυβζρνθςθσ και ο άλλοσ ςε κζςθ άμεςθσ
πρόςβαςθσ από τον κυβερνιτθ ι τον ςυγκυβερνιτθ.
Επιπλζον δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ, τριϊν (03)
κιλϊν ζκαςτοσ.

ΝΑΙ

2.36: Να φζρονται πζντε (05) ςχοινιά, των δεκαπζντε (15)
μζτρων ζκαςτο, Φ 10 mm.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.40: Να φζρονται δεκατζςςερα (14) πνευςτά ςωςίβια (life
jacket) τφπου «πζταλο» εγκεκριμζνου τφπου κατά SOLAS. Σα
ςωςίβια να φζρουν υδροςτατικό ςφςτθμα αυτόματθσ
πλιρωςθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.43: Να φζρεται ζνασ (01) κάδοσ πλαςτικόσ με ςχοινί δφο
(02) μζτρων.
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2.44: Να φζρονται δφο (02) ςειρζσ θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

2.45: Να παραδοκοφν με το ςκάφοσ τα κάτωκι υλικά:

ΝΑΙ

2.45.1: Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.45.4: Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν
trim.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.45.6: Αντίςτοιχεσ των κινθτιρων, ανταλλακτικζσ ςειρζσ
ανοδίων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.45.10:
Αντίςτοιχα των κινθτιρων, ανταλλακτικά ςετ
φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ:
3.1: τθν πλϊρθ του ςκάφουσ κα φζρεται μία (01) βάςθ
πολυβόλου όπλου. Θ βάςθ κα ςυνοδεφεται από:
α) Κεφαλι προςαρμογισ πολυβόλου όπλου τφπου:
FN/MAG 58.
β) Κεφαλι προςαρμογισ πολυβόλου όπλου τφπου:

ΝΑΙ

BARRET M107A1 Caliber 50 BMG.
 Αμφότερεσ οι κεφαλζσ κα ςυνοδεφονται από αςπίδιο
προςταςίασ του ςκοπευτι το οποίο να ζχει επίπεδο
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προςταςίασ κατά το πρότυπο ΝΑΣΟ AEP-55 STANAG 4569
ΙΙ. Απαιτείται βεβαίωςθ για τθν κάλυψθ του προτφπου
του αςπιδίου από τον καταςκευαςτι του. Θ βεβαίωςθ να
προςκομιςκεί με τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.
 Αμφότερεσ οι κεφαλζσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από
ανοξείδωτο ατςάλι.
 Αμφότερεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν ιμάντα
αυταςφάλιςθσ για τθν ςτιριξθ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ και
ςτακεροποίθςθ του πυροβολθτι ςτθν όρκια κζςθ. Να
είναι επαγγελματικόσ ιμάντασ που να αςφαλίηει επί τθσ
κεφαλισ του όπλου με κρίκο ταχείασ απαςφάλιςθσ (quick
release). Σο πλάτοσ του να είναι τουλάχιςτο 25 mm. Σο
μζγιςτο φορτίο αντοχισ του να είναι τουλάχιςτο 2000
κιλά.
 Αμφότερεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν ενςωματωμζνθ
βάςθ-κικθ για το αντίςτοιχο κυτίο πυρομαχικϊν 200
φυςιγγίων των όπλων.
 Αμφότερεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν ςφςτθμα
απόςβεςθσ των δυνάμεων ανάκρουςθσ από τισ βολζσ του
όπλου.
 Εάν θ κεφαλι είναι μία (01) και δφνανται να
προςαρμόηονται και οι δφο τφποι των πολυβόλων με
κατάλλθλο αντάπτορα, αυτό είναι αποδεκτό.
3.2: το μζςο του ακροπρυμναίου τμιματοσ του ςκάφουσ
κα φζρεται μία (01) βάςθ πολυβόλου όπλου. Θ βάςθ κα
ςυνοδεφεται από κεφαλι προςαρμογισ όπλου τφπου
FN/MAG 58 (επιπλζον τθσ κεφαλισ τθσ παραγράφου 3.1/α),
με τα ίδια χαρακτθριςτικά, χωρίσ αςπίδιο προςταςίασ του
ςκοπευτι.

ΝΑΙ

3.3: Κονςόλα διακυβζρνθςθσ:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

13

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
παράδοςθ του ςκάφουσ.
3.3.3: Άνωκεν τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ κα υπάρχει
προςαρμοςμζνθ μεταλλικι καταςκευι ςτθν οποία κα
βρίςκονται
προςαρτθμζνοι
τουλάχιςτον
τρεισ
προςκαφαιροφμενοι υαλοπίνακεσ για τθν προςταςία του
πλθρϊματοσ (τουλάχιςτον ζνασ (01) εμπρόςκιοσ και δφο (02)
πλευρικοί). Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα
δζκα (10) θμερϊν να υποβλθκεί
από τον ανάδοχο
λεπτομερζσ ςχζδιο ςτο οποίο να περιγράφεται θ καταςκευι
τθσ κονςόλασ με τθν προαναφερκείςα μεταλλικι καταςκευι
προσ ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.3.6: Ωσ επιπλζον εξοπλιςμόσ εκτόσ των κωρακιςμζνων
υαλοπινάκων τθσ παραγράφου 3.3.3. να παραδοκεί
αντίςτοιχοσ αρικμόσ υαλοπινάκων ιδίων διαςτάςεων τφπου
securit ι ιςοδφναμο για τθ χριςθ τουσ αντί των
κωρακιςμζνων.

ΝΑΙ

3.3.7:
Επί τθσ μεταλλικισ καταςκευισ εάν φζρεται
επιπρόςκετοσ
ιςτόσ
για
τθν
τοποκζτθςθ
των
προβλεπόμενων φανϊν και εξοπλιςμοφ ναυςιπλοΐασ
(ραντάρ – κερμικι κάμερα – φωτιςμοφσ – μπάρεσ κλπ), τότε
αυτόσ να ζχει τθν δυνατότθτα αναδίπλωςθσ ςε περίπτωςθ
που απαιτθκεί από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ.

ΝΑΙ

3.4: Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ για τουσ δφο (02) χειριςτζσ, κα
διακζτει δφο (02) κακίςματα ανατομικά με πλευρικι ςτιριξθ
(bucket seats). Θα πρζπει να ρυκμίηονται υψομετρικά και
ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ–θμιόρκια και κακιςτι. Να είναι
κακίςματα
ανάρτθςθσ με ρφκμιςθ ανάκαμψθσ και
ςυμπίεςθσ αποςβεςτιρα κραδαςμϊν. Σο χρϊμα τουσ να
είναι μαφρο και θ ταπετςαρία τουσ από διαπνζον υλικό. Να
φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ τεςςάρων ςθμείων. Να φζρουν,
εκατζρωκεν υποβραχιόνια τφπου Heavy Duty που να είναι
ρυκμιηόμενα ςε πολλοφσ άξονεσ και να είναι
καταςκευαςμζνα για να ςτθρίηονται οι χειριςτζσ και ςτθν
όρκια ςτάςθ, πάνω τουσ, φζροντασ και πιςτολοειδι λαβι,
εάν απαιτθκεί από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ. Να διακζτουν
προςκαφαιροφμενθ κικθ για προςαρμογι τθσ ταμπλζτασ

ΝΑΙ
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(tablet) τθσ παραγράφου 4.9. H διαδρομι (travel) τθσ
αντικραδαςμικισ βάςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 8 in.
3.5.
Ακολοφκωσ των κακιςμάτων των χειριςτϊν του
ςκάφουσ και ζωσ τθν πρφμνθ, επί του καταςτρϊματοσ, κα
φζρεται κατάλλθλθ διάταξθ από τρείσ (03) ςειρζσ
ςιδθροτροχιϊν – ράγεσ (κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ). Επί
αυτϊν κα είναι τοποκετθμζνα τα κακίςματα τθσ
παραγράφου
3.6
όπου
κα
ζχουν
δυνατότθτα
προςκαφαίρεςθσ και μετακίνθςθσ. Επίςθσ επί των
ςιδθροτροχιϊν – ραγϊν κα είναι κατάλλθλα προςαρτθμζνο
και το ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κονταριϊν νθοψίασ τθσ
παραγράφου 4.4.

ΝΑΙ

3.6: τισ ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ κα φζρονται τοποκετθμζνα
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) προςκαφαιροφμενα κακίςματα, ςε
τρεισ (03) διαμικεισ ςειρζσ τουλάχιςτον τεςςάρων (04)
κακιςμάτων εκάςτθ. Σα κακίςματα κα είναι τφπου Marine
Jockey. Να φζρουν υψθλι πλάτθ για μζγιςτθ άνεςθ και
ςτιριξθ. Σα κακίςματα να φζρουν ςφςτθμα ανάρτθςθσ για
απόςβεςθ των κραδαςμϊν. Ζκαςτο κάκιςμα να εδράηεται
επί κυτίου, όγκου τουλάχιςτον τριάντα (30) λίτρων με
ςτεγανό πορτάκι για τθν τοποκζτθςθ ατομικοφ εξοπλιςμοφ
και προςωπικϊν αντικειμζνων. Ζκαςτο κάκιςμα να φζρει
ΝΑΙ
ηϊνθ αςφαλείασ, δφο (02) ςθμείων, αεροπορικοφ τφπου, με Να δθλωκεί
πόρπθ ταχείασ αποδζςμευςθσ. Οι πλάτεσ των κακιςμάτων
να φζρουν χειρολαβζσ. Σα τρία κακίςματα τθσ πρϊτθσ
ςειράσ να φζρουν εμπρόςκια χειρολαβι. Σο χρϊμα των
κακιςμάτων να είναι μαφρο και θ το υλικό καταςκευισ τουσ
αδιάβροχο. Να φζρουν επιπρόςκετα κάλυμμα, μαφρου
χρϊματοσ από υλικό τφπου Cordura ι ιςοδφναμο, για
μεγιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ από το καλαςςινό νερό αλλά
και τθν προςταςία από τθν τριβι. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ
κακιςμάτων τφπου Marine Jockey κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
3.7: Θ κονςόλα διακυβζρνθςθσ (θ καταςκευι τθσ ζχει
περιγραφεί ςτθν παράγραφο 3.3) κα φζρει τουλάχιςτον τον
κάτωκι εξοπλιςμό:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.7.2: Πίνακα ςτεγανό, κατάλλθλο για χριςθ από ανοιχτοφ
τφπου ςκάφθ, με αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06)
κζςεων με ενδείξεισ LED, τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανζσ

ΝΑΙ
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πρίηεσ παροχισ δϊδεκα (12) volt και τουλάχιςτον δφο (02)
πρίηεσ USB 12 Volt.
3.7.3: Όργανα ψθφιακά: τροφόμετρο για κάκε κινθτιρα,
μετρθτι ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι ι
τισ δεξαμενζσ καυςίμου, ταχφμετρο, μετρθτζσ κλίςθσ trim,
κερμόμετρα νεροφ, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθ παραλλθλιςμοφ μπαταριϊν,
διακόπτθ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα προςδζνεται ςτο
χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ με κίνθςθ
πρόςω ι ανάποδα (starting gear protection), δείκτθ χαμθλισ
ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτι
και οπτικι ζνδειξθ προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ των
κινθτιρων, περιοριςτι ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ των
κινθτιρων, κόφτθ ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από
το νερό. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο
κακενόσ εκάςτου από τα προςφερόμενα είδθ.
3.7.4: υςκευι Π/Δ VHF/DSC τφπου marine, αδιάβροχθ ςτθν
οποία κα παρζχεται με αυτόματα μζςα θ κζςθ του ςκάφουσ
και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοιχτοφ τφπου ςκάφθ.
Να φζρει ψθφιακό επιλογζα κλιςθσ. Να φζρει
ενςωματωμζνο ςφςτθμα AIS με παροχι πλθροφοριϊν
χάρτθ. Να ζχει ενςωματωμζνθ θχθτικι ειδοποίθςθ. Να
διακζτει ενςφρματθ και αςφρματθ επζκταςθ για ακουςτικά.
Να φζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα
GPS/GNSS με
δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικισ κεραίασ. Να φζρεται και
εξωτερικι κεραία GPS. Να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε
δίκτυο με τα υπόλοιπα όργανα. Να διακζτει ζξοδο ιχου για
ςφνδεςθ εξωτερικοφ θχείου. Να φζρεται εξωτερικό θχείο.
Να φζρεται ενςφρματο αλλά και δφο (02) αςφρματα
μικρόφωνα. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
3.7.5: Μαγνθτικι πυξίδα με ρυκμιηόμενο φωτιςμό
ελαχίςτθσ διαμζτρου δεκατεςςάρων (14) εκατοςτϊν,
εγκατεςτθμζνθ ςε ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ
ςθμείο, κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των 55 κόμβων και για
ςκάφθ ανοιχτοφ τφπου. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
3.7.6: Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ ανοξείδωτεσ χειρολαβζσ για
τθν ςυγκράτθςθ των επιβαινόντων.
3.7.7: Ζνα (01) Marine Radar τφπου Doppler - WiFi (Steady
state Radome) με δυνατότθτα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων (MARPA system) και αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ
(Heading Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ οκόνθ αφισ
τουλάχιςτον 12ϋϋ (ιντςϊν), ανάλυςθσ HD. Να είναι
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κατάλλθλθ για ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ
ενδείξεισ, ςτεγανι (τουλάχιςτον κατά IPX6) και χωνευτι. Θ
οκόνθ να προςαρμόηεται αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα
αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων να μπορεί να
παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτον δζκα (10) ςτόχουσ. Θ
μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι απόδοςθ του Radar,
να φτάνει τα 24 ναυτικά μίλια. Θ ελάχιςτθ εμβζλεια του να
είναι τα ζξι (06) μζτρα, ϊςτε να ανιχνεφει επαφζσ για
πλοιγθςθ με μθδενικι ορατότθτα. Να ζχει δυνατότθτα
παροχισ πλθροφοριϊν από GPS (ςφνδεςθ με το GPS του
ςκάφουσ). Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
3.7.8: Ζνα (01) GPS - Plotter με ανεξάρτθτθ (εκτόσ του
ραντάρ) ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, τουλάχιςτον 12ϋϋ (ιντςϊν)
ανάλυςθσ HD. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ 2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ
υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και όργανα του ςκάφουσ.
Να είναι ςτεγανό (τουλάχιςτον κατά IPX6) και χωνευτό. Να
διακζτει θλεκτρονικό πανελλαδικό χάρτθ (με δυνατότθτα
ενθμερϊςεων) και να είναι ςυμβατό ςτθ ςφνδεςθ
τουλάχιςτο με το Ραντάρ τθσ παραγράφου 3.7.7. τθ κερμικι
κάμερα τθσ παραγράφου 3.7.11. και τον αιςκθτιρα
βυκομζτρου τθσ παραγράφου 3.7.9. Να ζχει: Δυνατότθτα
διαςφνδεςθσ με πομποδζκτθ AIS, δζκτθ GNSS: GPS /
GLONASS / GALILEO / BEIDOU, υποδοχζσ micro SDXC, κφρα
USB, εςωτερικι μνιμθ τουλάχιςτο 16 GB, δυνατότθτα
ελζγχου
αυτόματθσ
πλοιγθςθσ
και
δυνατότθτα
τριςδιάςτατθσ οπτικισ απεικόνιςθσ (RealVision 3D), WI-FI
και Bluetooth. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

3.7.9: τα όργανα τθσ κονςόλασ κα υπάρχει ζνδειξθ βάκουσ
προερχόμενθ από ζναν (01) αιςκθτιρα βυκομζτρου, ο
οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ εςωτερικά και πρϊρα του
ςκάφουσ.
 Σο βυκόμετρο να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ βάκουσ
τουλάχιςτον 200 μζτρων.
 Σο βυκόμετρο να ζχει δυνατότθτα τριςδιάςτατθσ
απεικόνιςθσ βάκουσ τουλάχιςτον 50 μζτρων.
 Να υπάρχει δυνατότθτα θ ζνδειξθ να προβλάλεται, ςτθν
οκόνθ του GPS - Plotter ι ςτθν οκόνθ του RADAR.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
3.7.10. Eπί τθσ κονςόλασ κα φζρεται ζνα (01) ςφςτθμα AIS
(Αυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ πλοίου) το
οποίο να είναι ςυμβατό με το GPS - Plotter και να απεικονίηει
τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει κατόπιν επιλογισ
λειτουργίεσ STANDARD mode (κανονικι λειτουργία), SILENT
mode (Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted)
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κακϊσ και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των τριϊν
λειτουργιϊν διακζτοντασ α) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ
Blowfish (128bit) και β) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES
(Advance Encryption System)].
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
3.7.11. Θ κερμικι κάμερα να είναι ανκεκτικι και αδιάβροχθ,
καλφπτοντασ τουλάχιςτον τα πρότυπα MiL-Std-810E και IPX6
(αδιαβροχοποίθςθ). Να προςφζρει κερμικό βίντεο με
ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 × 480. Να ζχει ζγχρωμθ κάμερα
μεγάλθσ εμβζλειασ και ανάλυςθσ HD και καταγραφικό
ςφςτθμα εικόνασ. Να διακζτει προβολζα LED ςτενισ δζςμθσ
για βελτιωμζνθ αναγνϊριςθ ςτόχου. Να διακζτει ενεργι
γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ. Θ κερμικι κάμερα να
διακζτει φακό οπτικοφ ηουμ τουλάχιςτον 4x, ϊςτε οι ςτόχοι
να παραμζνουν ςε κακαρι, ευκρινι εςτίαςθ ζωσ τθ μζγιςτθ
μεγζκυνςθ. Θ κάμερα θμζρασ να διακζτει ηουμ τουλάχιςτον
30X. Θ ςυςκευι να περιςτρζφεται ςυνεχϊσ κατά 360ο και
να παίρνει κάκετθ κλίςθ κατά +/- 90 °. Θ λειτουργία τθσ
ςυςκευισ να παραμζνει ςτακερι και ανεπθρζαςτθ εντόσ
εφρουσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ από τουσ -20 ζωσ
+55 βακμοφσ Κελςίου. Να διακζτει δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ του ραντάρ (radar tracking), λαμβάνοντασ
ςτόχουσ
από
αυτό. Να διακζτει δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ του βίντεο και
κλειδϊματοσ
παρακολοφκθςθσ ςτόχου εντόσ του οπτικοφ πεδίου τθσ
(video tracking). Σθν ςυςκευι να ςυνοδεφει κατάλλθλο
χειριςτιριο επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ, τφπου
JOYSTICK, κακϊσ και τα κατάλλθλα καλϊδια για τθν ςφνδεςθ
τθσ. Να περιλαμβάνει προςαρμοςμζνο λογιςμικό που κα
απεικονίηει τα διαφορετικισ εκπομπισ κερμότθτασ
αντικείμενα, ςε διαφορετικι απόχρωςθ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

3.8: Σο ςκάφοσ κα φζρει πλοϊκοφσ φανοφσ που
προβλζπονται από το ΔΚΑ (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ
υγκροφςεωσ) 1972, όπωσ ιςχφει, ςτθν οροφι
τθσ
μεταλλικισ καταςκευισ τθσ παραγράφου 3.3.3. Επίςθσ,
τοποκετθμζνθ επί τθσ οροφισ κα υπάρχει θ κεραία
(αφαιροφμενθ, αναδιπλοφμενθ) του Π/ΔVHF/DSC, μία (01)

ΝΑΙ

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

18

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
κόρνα ιςχφοσ τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02)
μζτρων, θ κεραία του ραντάρ, και ςτο υψθλότερο ςθμείο θ
κερμικι κάμερα.
3.9: Επί τθσ μεταλλικισ καταςκευισ τθσ παραγράφου 3.3.3.
κα φζρονται τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανοί προβολείσ
(IP-56)
ζρευνασ–εντοπιςμοφ/αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν
δυνατοτιτων και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led.
 Να είναι τθλεχειριηόμενοσ από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ.
 Να φζρει δφο (02) τθλεχειριςτιρια, ζνα επί τθσ κονςόλασ
τφπου Joystick και ζνα αςφρματο.

ΝΑΙ

 Οι λαμπτιρεσ led του προβολζα κα πρζπει να ζχουν
διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ χριςθσ.

Να
δθλωκεί

 Θ τάςθ του προβολζα να είναι τουλάχιςτον 12 Volt DC.
 Θ φωτεινι ιςχφσ του προβολζα να είναι τουλάχιςτο
450.000 κεριά.
 Να ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ περιςτροφισ κατά 360Ο .
Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ.
3.10: Επί τθσ μεταλλικισ καταςκευισ τθσ παραγράφου 3.3.3.
να υπάρχει φωτεινι μπάρα χαμθλοφ προφίλ, τφπου LED,
μπλε-κόκκινου φωτιςμοφ. Να προςφζρει γωνία κζαςθσ 360o
μοιρϊν.
Επιπρόςκετα να φζρει αναλάμπον φανό ιςτοφ υπζρυκρου
φωτόσ. Να είναι ςτεγανόσ, κατάλλθλοσ για ςκάφοσ. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.13: Να φζρεται ςυςκευι EPIRB.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.15: Σο ςκάφοσ να διακζτει τζντα θλίου, ςπαςτι, με

ΝΑΙ
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ορκοςτάτεσ INOX, για τθν κάλυψθ του χϊρου που κα
φζρονται τα κακίςματα τφπου jockey και ςε ςυνζχεια του
ςτακεροφ υπόςτεγου. Όλθ θ καταςκευι τθσ τζντασ κα είναι
προςκαφαιροφμενθ ςτο ςκάφοσ. Σο χρϊμα των υφαςμάτων
κα κακοριςτεί από τθν Τπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ.
3.16: Να φζρει φορθτό φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν, τφπου
‘’μάχθσ’’ για τθν αντιμετϊπιςθ βαλλιςτικϊν τραυμάτων ι
άλλων ςθμαντικϊν αιμορραγικϊν καταςτάςεων για τισ
επιχειρθςιακζσ ομάδεσ. Σα υλικά να φζρονται ςε ιςοκερμικό
ςακίδιο με ιμάντεσ πλάτθσ και επιπρόςκετα ςε ςάκο
ςτεγανό, κατάλλθλο για τθν κάλαςςα. Σο ςακίδιο να
περιλαμβάνει τα κάτωκι: δυο (02) ελαςτικά γάντια μίασ
χριςθσ / Δυο (02) αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17Χ30 και 36Χ40 /
Δυο (02) αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 / Σρία κουτιά (03)
ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και 10cm / πζντε (05) τεμάχια
ςυςκευζσ οροφ / δζκα (10) τεμάχια φλεβοκακετιρεσ 18G Χ
1.25 in/ δφο (02) τεμάχια betadine 240ml / δφο (02) τεμάχια
paracetamol 500mg / δφο (02) τεμάχια ibuprofen 400mg /
δφο (02) τεμάχια carbosylane / δφο (02) τεμάχια
moxiflocasin 400mg / δφο (02) τεμάχια meloxicam 15mg /
δφο (02) τεμάχια xylocaine 20mg / δφο (02) κουτιά adrenalin
1mg / δφο (02) κουτιά 1ml κουτιά/ δφο (02) tranexamic acid /
πζντε (05) τεμάχια οροφσ 500ml / πζντε (05) κουτιά
κορτιηόνθ ενζςιμθ 500mg / δφο (02) κουτιά ιςχυρό
αντιςταμινικό / δζκα (10) ςεντόνια υποκερμίασ / δφο (02)
κουτιά μάςκεσ μιασ χριςθσ / τζςςερα (04) τεμάχια
επικζματα αλκοόλθσ / Ζνασ (01) Ρινοφαρυγγικόσ Αεραγωγόσ
28F + Λιπαντικό/ Μια (01) Μάςκα Σεχνθτισ Αναπνοισ / Ζνα
(01) Ατραυματικό Ψαλίδι – Μαφρθ Λαβι / δφο (02) τεμάχια
Ψυκτικό spray/ ζνα (01) Αιμοςτατικό λάςτιχο.
3.17: Να φζρεται επί του καταςτρϊματοσ αποκθκευτικόσ
χϊροσ, ςτεγανόσ και αςφαλιηόμενοσ για τα δφο όπλα που
αναφζρονται
ςτθν
παράγραφο
3.1.
Εντόσ
του
αποκθκευτικοφ χϊρου να φζρεται κατάλλθλο ςφςτθμα
πρόςδεςθσ για τα κουτιά που κα φζρουν τα όπλα.
3.18: Να φζρεται επί του καταςτρϊματοσ κατάλλθλθ
διάταξθ αςφάλιςθσ για τουλάχιςτον για δφο (02) κοντάρια
νθοψίασ μικουσ τουλάχιςτον 4,5 μζτρων, ζκαςτο.
3.19: Να φζρεται επί του καταςτρϊματοσ αποκθκευτικόσ
χϊροσ, ςτεγανόσ και αςφαλιηόμενοσ για τουλάχιςτον οκτϊ
(08) μεταλλικά κυτία πυρομαχικϊν, των όπλων τθσ
παραγράφου 3.1. Θ διάςταςθ εκάςτου κυτίου είναι 15cm
πλάτοσ, 30cm μικοσ, και 18 cm φψοσ.
3.20: Να διακζτει το ςκάφοσ ςε κατάλλθλο εςωτερικό χϊρο,
αυτόνομθ ςυςκευι γυροςκοπικοφ ςτακεροποιθτι, ςυςκευι
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
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που μειϊνει τθν ταλάντευςθ του ςκάφουσ ςτουσ τρείσ
άξονεσ που προκαλείται από τον κυματιςμό και τθν κίνθςθ
του ςκάφουσ. Να είναι κατάλλθλο για τθν κατθγορία του
ςκάφουσ και αποτελεςματικό ςε όλεσ τισ ταχφτθτεσ και
ςυνκικεσ τθσ κάλαςςασ. Ο χειριςμόσ και θ πλθροφόρθςθ
τθσ ςυςκευισ να επιτυγχάνεται από τθν κονςόλα
διακυβζρνθςθσ. Θ ςυςκευι να τροφοδοτείται από το δίκτυο
θλεκτριςμοφ του ςκάφουσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

δθλωκεί

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

ΝΑΙ

4.2: Με το κάκε ςκάφοσ να παραδοκοφν δφο (02)
χειροκίνθτα δίχτια διάςωςθσ τφπου «Jason cradle» ι
«dacon frame».

ΝΑΙ

4.2.1: Σο δίχτυ να είναι κατάλλθλο για διάςωςθ ανκρϊπου
ςε οριηόντια κζςθ, να είναι γριγορο και εφκολο ςτθ χριςθ
για το προςωπικό διάςωςθσ. Σο πλάτοσ του να είναι
τουλάχιςτον 1900 mm.
Να παραδοκεί με ςάκο
αποκικευςθσ και κιτ ςτερζωςθσ και για τισ δφο πλευρζσ του
ςκάφουσ, με διακζςιμεσ επιλογζσ ςτακεροποίθςθσ για
ςκάφοσ με fender κλειςτισ κυψελίδασ. Να καλφπτει τισ
απαιτιςεισ κατά SOLAS Regulation III/17-1. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο. Με τθν παράδοςθ να
κατατεκεί πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

4.3: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα (01) πλιρεσ ςετ,
ςυςτιματοσ
ενδοεπικοινωνίασ
προςωπικοφ
και
επιβαινόντων ςκάφουσ, τφπου Marine.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.3.2: Σο ςφςτθμα να περιλαμβάνει δεκατζςςερα (14)
ακουςτικά με μικρομεγάφωνο, όςα είναι και τα
επιχειρθςιακά κακίςματα του ςκάφουσ. Σα ακουςτικά κα
είναι κατάλλθλου τφπου να φορεκοφν ςτο κεφάλι και κάτω

ΝΑΙ
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από βαλλιςτικό κράνοσ τφπου ACH HIGH CUT. (ςυγκεκριμζνα
με τα κράνθ Ops Core FAST XP High Cut Helmet που διακζτει
ιδθ θ Τπθρεςία). Να ζχουν τουλάχιςτον διπλι ρφκμιςθ
επιπζδου ζνταςθσ ιχου. Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ,
από ανοξείδωτο ατςάλι, κατάλλθλα για καλάςςιο
περιβάλλον.
Σα μικρομεγάφωνα κα πρζπει να ςυνδζονται και με τουσ
αςυρμάτουσ που διακζτει θ Τπθρεςία, τφπου HARRIS XG 75.
Για τον λόγο αυτό, ςε περίπτωςθ που απαιτείται, να φζρουν
ωσ παρελκόμενο κατάλλθλο αντάπτορα.
4.3.3: ε αντιςτοιχία με τα ακουςτικά (παρ. 4.3.2) να
περιλαμβάνονται δζκα τζςςερισ (14) ατομικοί ςτακμοί
ηϊνθσ που να μεταδίδουν και να λαμβάνουν τον ιχο του
ςυςτιματοσ, από και προσ το κζντρο ελζγχου και το
ακουςτικό του χριςτθ. Να φζρει εξαρτιματα κατάλλθλα για
Θαλάςςιο περιβάλλον και ςτεγανό περίβλθμα. Να φζρουν
ζνδειξθ LED για οπτικι κατάςταςθ ςφνδεςθσ, PTT και
φόρτιςθ μπαταρίασ. Να φζρουν περιςτροφικό κλιπ ηϊνθσ
360 μοιρϊν. Να προςφερκεί μια (01) επιπλζον μπαταρία
ανά ςυςκευι.

ΝΑΙ

4.4: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα (01) ςφςτθμα
ςυγκράτθςθσ κονταριϊν νθοψίασ τοποκετθμζνο ςε βάςθ
επί του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

4.4.1: Σο ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κονταριϊν κα πρζπει να
προςαρμόηεται επί των ςιδθροτροχιϊν τθσ παραγράφου 3.5.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.4.5: Σο υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Πιςτοποιθτικό
υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) του καταςκευαςτι
το οποίο κα πρζπει να κατατεκεί με τθν παράδοςθ του
υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ
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4.5: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα (01) τθλεςκοπικό
ςφςτθμα κοπισ καλωδίων / ςυρματόςχοινων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.5.5: Επίςθσ το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) του
καταςκευαςτι το οποίο κα πρζπει να κατατεκεί με τθν
παράδοςθ του υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
4.5.6: Tο ςφςτθμα κοπισ να διακζτει κωδικό αρικμό NATO
STOCK NUMBER (κωδικοποιθμζνα κατά το ΝΑΣΟ NSN) για
τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ επιχειρθςιακισ
καταλλθλότθτασ του. Προσ τοφτο απαιτείται θ χοριγθςθ
βεβαίωςθσ από τον προμθκευτι με τθν παράδοςθ του
υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
4.6: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκοφν κατάλλθλα κουτιά
αποκικευςθσ, με αφρϊδεσ εςωτερικό υλικό και ςτεγανά, για
τθν αποκικευςθ των πλακϊν κωράκιςθσ που απαιτοφνται
από τισ παραγράφουσ: 3.3.2, 3.3.5, 3.3.6. Σα κουτιά να είναι
τουλάχιςτον τρία (03) ωσ εξισ:

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

Α) Κουτί αποκικευςθσ πλακϊν κονςόλασ διακυβζρνθςθσ.
Β) Κουτί αποκικευςθσ πλακϊν μεταλλικισ καταςκευισ.
Γ) Κουτί αποκικευςθσ τηαμιϊν.
4.7: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα (01) τεμάχιο
φορθτισ ταμπλζτασ, ανκεκτικισ καταςκευισ για χριςθ επί
του ςκάφουσ (Fully Rugged tablet).
4.7.1: Σο Tablet να ζχει εγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα
ςυμβατό με ACTIVE DIRECTORY και να είναι αρχιτεκτονικισ
64-bit ςτθν Ελλθνικι γλϊςςά. Να παραδοκεί και το ‘’κλειδί’’
τθσ άδειασ χριςθσ του λογιςμικοφ με τθν παράδοςθ του
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υλικοφ.
4.7.2: Σο τάμπλετ να ζχει επιπλζον εγκατεςτθμζνθ ςουίτα
λογιςμικοφ γραφείου ςυμβατι με βάςθ δεδομζων ACCESS
τουλάχιςτον του ζτουσ 2016, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (Greek).
Να παραδωκεί το ‘’κλειδί’’ τθσ άδειασ χριςθσ του
λογιςμικοφ με τθν παράδοςθ του υλικοφ.
4.7.3: Σο τάμπλετ να φζρει ενςωματωμζνο ςφγχρονο
επεξεργαςτι, με βαςικι ςυχνότθτα τουλάχιςτον 1,9 GHz
και επεκτάςιμθ τουλάχιςτον ζωσ τα 4 GHz, με τουλάχιςτον
4 πυρινεσ, ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο.
4.7.4: Σο τάμπλετ να φζρει ενςωματωμζνθ κάρτα
γραφικϊν που να υποςτθρίηει γραφικά με ανάλυςθ UHD.
4.7.5: Σο τάμπλετ να φζρει
ενςωματωμζνθ οκόνθ
πολλαπλισ αφισ (multi-touch) τφπου IPS TFT LCD με
ανάλυςθ τουλάχιςτον FHD (1920 x 1080) και διάςταςθσ
μεταξφ 10’’ – 11’’ (ιντςϊν). Επίςθσ να διακζτει τεχνολογία
που να κακιςτά τθν οκόνθ αναγνϊςιμθ απευκείασ ςτο
θλιακό φωσ και χειρίςιμθ με γάντια.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

κάμερα

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.7.11: Να φζρει ωσ παρελκόμενα:
Α) Σροφοδοτικό παροχισ ρεφματοσ 220 VoltDC.
Β) Σροφοδοτικό παροχισ ρεφματοσ 12 VoltDC.
Γ) Σςάντα μεταφοράσ .

ΝΑΙ

Δ) Επιπρόςκετθ κικθ που να λειτουργεί και ωσ επιτραπζηια
βάςθ ςτιριξθσ.
Ε) Εξωτερικι κεραία WWAN-4G,WLAN,GPS.
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4.7.12: Να είναι πιςτοποιθμζνο κατά τα πρότυπα MIL-STDΝΑΙ
810G KAI IP65. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
Να δθλωκεί
μοντζλο.
4.8: Με κάκε ςκάφοσ να φζρεται κατάλλθλθ θλεκτρονικι
ςυςκευι προςταςίασ των δεκτϊν GNSS (GPS) του ςκάφουσ,
ΝΑΙ
από παρεμβολζσ και ςκόπιμο μπλοκάριςμα από άγνωςτο
Να δθλωκεί
εξωτερικό
παράγοντα (GPS ANTI-JAMMING
MARINE
DEVICE). Θ ςυςκευι κα πρζπει να μειϊνει και εάν είναι
εφικτό να εξαλείφει το αποτζλεςμα παρεμβολϊν (ςκόπιμων
ι μθ), ζτςι ϊςτε οι δζκτεσ GPS να μποροφν να ςυνεχίςουν
να λειτουργοφν ςωςτά, με ακριβι τοποκζτθςθ – χρονιςμό
και ακριβι δορυφορικι επικοινωνία. Θ ςυςκευι να είναι
ναυτικοφ τφπου. Να τροφοδοτείται από τθν τάςθ
λειτουργίασ του ςκάφουσ. Θ λειτουργία τθσ να παραμζνει
ανεπθρζαςτθ ςε εφροσ κερμοκραςίασ από -20 °C ζωσ +60 °C.
Να διατίκεται κατάλλθλο καλϊδιο για τθν διαςφνδεςθ ςτθν
κονςόλα διακυβζρνθςθσ. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
4.9: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα ηεφγοσ διόφκαλμων
ΝΑΙ
(κυάλια). Να διακζτουν μεγζκυνςθ τουλάχιςτον 18Χ50. Να
Να
δθλωκεί
διακζτουν ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν
κατάλλθλθ κικθ μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
4.10: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνασ (01) μεγάλοσ
επιχειρθςιακόσ φορθτόσ και χειρόσ, φακόσ, λευκοφ φωτόσ.

ΝΑΙ

4.10.1: Να είναι τεχνολογίασ LED.

ΝΑΙ

4.10.2: Να τροφοδοτείται από επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ οι οποίεσ να ςυμπεριλαμβάνονται ι από
μπαταρίεσ μιασ χριςθσ, τφπου 123A.

ΝΑΙ

4.10.3: Να παράγει μζγιςτθ απόδοςθ τουλάχιςτον 2.400
lumens λευκοφ φωτόσ ςτθν υψθλι ρφκμιςθ και να φζρει
επιπρόςκετα μειοφμενα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ. Να φζρει
επιλογζα δακτυλίου για τισ ανωτζρω επιλογζσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.10.6: Να φζρει ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να
κρατάει εκτόσ τθν υγραςία, τθ βρωμιά και τθ ςκόνθ και να
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είναι καταςκευαςμζνοσ από αλουμίνιο.
4.10.7: Σο μικοσ του να μθν ξεπερνά τα 40 εκατοςτά.

ΝΑΙ

4.10.8: Σο χρϊμα του να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.11: Με κάκε ςκάφοσ να παραδοκεί ζνα φορθτό ψυγείο,
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 35 λίτρων. Να λειτουργεί με
τάςθ 12V. Να διακζτει πτυςςόμενεσ χειρολαβζσ για εφκολθ
μεταφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΩΣΗΣ
5.1: Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
τρεισ (03) τουλάχιςτον τετράχρονουσ εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ
ναυτικοφ τφπου, νζασ τεχνολογίασ αναγνωριςμζνου
καταςκευαςτικοφ οίκου, με ατςάλινεσ (inox) ι τφπου NiBrAl
(κράμα Νικελίου, Ορείχαλκου, αλουμινίου) ζλικεσ
(προπζλεσ) και τα παρελκόμενά τουσ, αντικζτου φοράσ και
ικανισ ιςχφοσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ
επιδόςεισ. Θ χωρθτικότθτα κάκε εξωλζμβιου κινθτιρα κα
πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριϊν χιλιάδων κυβικϊν
εκατοςτϊν (3.000 κ.εκ.). Θ διάταξθ των κυλίνδρων να είναι
κατακόρυφθ (ςε ςειρά), είτε ςε διάταξθ V. Γίνεται αποδεκτι
θ χριςθ υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό των κινθτιρων κα
πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να
προςφζρει τουλάχιςτον ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το
πλφςιμο των κινθτιρων ι ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του
κινθτιρα με γλυκό νερό. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο των προςφερόμενων ειδϊν.
5.2: Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ των
ςκαφϊν και με μόνο ζνα εξωλζμβιο κινθτιρα.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

5.3: Να υπάρχει θ δυνατότθτα εκκίνθςθσ-διακοπισ
λειτουργίασ των κινθτιρων από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ
αλλά και τοπικά. Παράλλθλα ςτον χϊρο διακυβζρνθςθσ κα
υφίςταται οπτικοακουςτικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ
λειτουργίασ και αναγγελίασ βλαβϊν των μθχανϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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5.5: Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) δεξαμενζσ
καυςίμου καταςκευαςμζνεσ από κατάλλθλο υλικό, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν αυτονομία των
300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.8. Οι δεξαμενζσ δεν κα αποτελοφν καταςκευαςτικά
ΝΑΙ
ςτοιχεία τθσ γάςτρασ. Επίςθσ, οι δεξαμενζσ κα φζρουν
Να δθλωκεί
κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν αποςτράγγιςι τουσ, όταν το
ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο. Οι δεξαμενζσ κα είναι
τοποκετθμζνεσ
ςε
διαφορετικό
διαμζριςμα,
κα
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ αλλά κα υπάρχει
και θ
δυνατότθτα
απομόνωςθσ
τθσ
επικοινωνίασ
τουσ.
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ δεξαμενϊν κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
5.6: Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

5.10: Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό
των κινθτιρων του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

5.11: Σο κάκε ςκάφοσ να φζρει τουλάχιςτον μία (01) ςειρά
εργαλείων για τθν θμεριςια και εβδομαδιαία ςυντιρθςθ
των
κινθτιρων,
ςυςκευαςμζνα
κατάλλθλα
εντόσ
εργαλειοκικθσ.
5.12: Με τθν παράδοςθ των δφο (02) ςκαφϊν κα
παραδοκοφν δφο (02) πρότυπα-μοντζλα υπό κλίμακα για
εκκεςιακοφσ-διακοςμθτικοφσ ςκοποφσ. Σο κάκε μοντζλο κα
καταςκευαςτεί υπό κλίμακα 1:12 και κα αποδίδει πιςτά το
ςκάφοσ όπωσ καταςκευάςτθκε. Κάκε μοντζλο κα είναι
τοποκετθμζνο ςε διάφανθ κικθ με ξφλινθ βάςθ.
Εκατζρωκεν τθσ βάςθσ κα υπάρχουν από μια μπροφτηινθ
πινακίδα με το όνομα του καταςκευαςτι του μοντζλου και
τα κφρια χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ κακ’ υπόδειξθ τθσ
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επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΔΕΜ). Σα μοντζλα μετά τθν
παραλαβι τουσ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Παραλαβισ κα παραδίδονται ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία
(ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ/Α.ΛΕΛ.ΑΚΣ./ ΔΕΜ-1ο).

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΤΕΙΛΕ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
7.1: Σο ςκάφοσ κα διακζτει κατάλλθλο τρζιλερ για τθν
μεταφορά
του, τφπου heavy duty, με τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά -παρελκόμενα:

ΝΑΙ

7.2: Σο τρζιλερ κα είναι γαλβανιηζ εγκεκριμζνου τφπου από
τον καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

7.3: Θα φζρει τουλάχιςτον τρείσ (03) ςτακεροφσ άξονεσ με
ζξι (06) ανεξάρτθτουσ τροχοφσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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7.6: Να φζρει κατάλλθλο και βαρζου τφπου εργάτθ
χειροκίνθτο με ιμάντα και γάντηο, για τθν ανζλκυςθ του
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

7.7: Να φζρει ιμάντα πρόςδεςθσ με καςτάνια για τθν
πρόςδεςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

7.8: Να φζρει δφο (02) επιπλζον τροχοφσ ίδιασ διάςταςθσ και
μεγζκουσ με τα υπόλοιπα, αςφαλιςμζνα και προςτατευμζνα
με κατάλλθλα καλφμματα επί του τρζιλερ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

7.10: Να παραςχεκοφν τουλάχιςτον ζξι (06) ςφινεσ (τάκοι)
ακινθτοποίθςθσ των τροχϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.4: Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

8.4.1: Ζλεγχοσ ταχφτθτασ:

ΝΑΙ

8.4.1.1: Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε

ΝΑΙ
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κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με δϊδεκα (12) άτομα, με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ περιγράφονται
ςτθν παράγραφο 2.9. Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ
ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ και ςε φδατα
επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ Τπθρεςία. Ο μζςοσ
όροσ των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) κόμβοι.
8.4.1.2: Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με δϊδεκα (12) άτομα, με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ περιγράφονται
ςτθν παράγραφο 2.11. Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ
ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ και ςε φδατα
επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ Τπθρεςία. Ο μζςοσ
όροσ των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πενιντα πζντε (55) κόμβοι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.4.2.1: τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι τζςςερισ (04)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.4.2.2: ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι οκτϊ (8) φορζσ το ολικό
μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.4.3: Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου δϊδεκα
(12) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ
ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ παραγράφου 2.5.
εφόςον αυτζσ απαντθκοφν κατά το χρονικό διάςτθμα
παραλαβισ όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο
8.4.12.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.4.7: Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανακρζμαςθσ με ανζλκυςθ,
παραμονι ςτθν κζςθ ανακρζμαςθσ (αιωροφμενο)
τουλάχιςτον είκοςι (20) λεπτϊν τθσ ϊρασ και ακολοφκωσ
κακζλκυςθσ. Θ ανζλκυςθ-κακζλκυςθ κα διενεργθκεί είτε με
κατάλλθλο γερανό ξθράσ είτε με ανακρζμαςθ από
ελικόπτερο τφπου CHINOOK τθσ Ελλθνικισ Αεροπορίασ
τρατοφ, ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα που κα προκφψει

ΝΑΙ
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κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ. Θ δοκιμι κα λάβει
χϊρα με ζναν από τουσ ανωτζρω περιγραφόμενουσ
τρόπουσ, για τθν διακρίβωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ
παραγράφου 2.13.8.
8.4.8: Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
του κεφαλαίου 8, το ςκάφοσ κα ανελκυςτεί για τον τελικό
ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του, κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα
κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.4.13: Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ ςφνκεςθ
τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν Τπουργικι
Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται κατ’
ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) Αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,

ΝΑΙ

(β) Παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)
Συχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) τθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
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προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν
(ε) τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για το
ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, fender) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ
λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ
και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του, όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι 3.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν θμερομθνία οριςτικισ,
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ομοίωσ
κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα κα είναι υπεφκυνοσ για τθν
τεχνικι υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα με τα εγχειρίδια του/των
καταςκευαςτι/ων.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι κάκε
επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 500
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι
ζρκει πρϊτο).
9.2: Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθν ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και των μθχανϊν (εργαςία, ανταλλακτικά,
αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 3.000 ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ κόςτοσ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.

ΝΑΙ
Να δθλωκεί ο
προςφερόμεν
οσ χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
τόςο ςε ζτθ
όςο και ςε
ϊρεσ
λειτουργίασ
ΚΜ.

ΝΑΙ

9.3: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
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προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι-ςυςκευαςία-μεταφορά, ελαττωματικά
υλικά).
9.4: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά
τθν
παράδοςι
του
καινοφριοσ,
μθ
ανακαταςκευαςμζνοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ (State of the
Art Technology).
9.5: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
9.6: Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ που
αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα
προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα
ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ.
Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ
ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ ι του
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ
προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να
διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ
που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.7: Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε
βλάβθσ/ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε
πρόςφορο μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ
χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
9.8: Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και τον εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ ι 1000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει
πρϊτο).
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9.9: Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και
των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

9.10: Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αποδείξει,
εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ότι υπάρχει
διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν του παρόντοσ, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ
για τθ ςυμμόρφωςθ του εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ,
χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι.

ΝΑΙ

9.11: Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) επί
του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

9.12: Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.13: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν κα
είναι
καινοφρια
και
αμεταχείριςτα,
τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

35

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
ΝΑΙ

9.14: Προλθπτικι υντιρθςθ:
9.14.1: Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:

ΝΑΙ

-- Ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για τθ
διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
-- Ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
-Ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
-- Οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
-- Δεξαμενιςμό του ςκάφουσ τουλάχιςτον μία (01) φορά τον
χρόνο.
9.14.2: Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.14.3: Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ, ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ
αρμόδιου προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν
κα είναι μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
9.14.4: Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ
κα
υποβάλλει αναλυτικι
αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο των
πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
10.1:
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον Πίνακα
τθσ παραγράφου 10.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τιμζσ
που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

ΝΑΙ
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αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.
10.2: Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, fender, κονςόλα, μθχανζσ).

ΝΑΙ

Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
10.3: Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο
Ανάδοχοσ πρζπει να μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ
ποςοςτοφ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του
ςκάφουσ– εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα
θμερολογιακό ζτοσ). Θ εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο:
Ππου:
-- Δ θ διακεςιμότθτα επί τοισ
εκατό (%)
-- M οι θμζρεσ του ζτουσ
(μεταβάλλεται ανάλογα με το
ζτοσ),
-- Ω οι 24 ϊρεσ τθσ θμζρασ και
-- Α οι ϊρεσ που το ςκάφοσ
βρίςκεται εκτόσ επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ και απόδοςθσ.

ΝΑΙ

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

Α/Α

1

2

Είδοσ
εξοπλιςμοφ

Βαςικόσ
εξοπλιςμόσ

Δευτερεφων
εξοπλιςμόσ

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

Διακεςι
μότθτα
(%)

95%

Μζγιςτοσ
χρόνοσ
απόκριςθσ
(από τθν
αναγγελία
τθσ βλάβθσ)

48Ϊρεσ

Μζγιςτοσ Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

Εντόσ
Κ.Ω.Κ.

240
Ϊρεσ

ΝΑΙ
Εντόσ Ε.Ω.Κ.

360 Ϊρεσ

48 Ϊρεσ

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

ΝΑΙ

11.2: Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ Τπθρεςία
Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα επιβεβαιϊνει
εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του ΛΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του προβλιματοσ ενϊ ςτθ
ςυνζχεια, θ αναφορά του προβλιματοσ κα παραπζμπεται
ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ
αναφοράσ του προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

11.3: Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ
και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν απόκριςθ
κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά το δυνατόν
πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ αποκατάςταςι
του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν από ενζργειεσ
του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι
οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του προςωπικοφ του
Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε κακι χριςθ του
εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:
ΗΤΕΣ
12.1: Ο Ανάδοχοσ
προβλθμάτων του
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ

ΝΑΙ
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αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 10. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ
Κεφαλαίου
για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου ςτθν
παράγραφο 10.3, ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.
12.2: Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.: Ο Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 10.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 10.2.

ΝΑΙ

Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ κόςτθ του
υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα, κακϊσ και το
κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται για
τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
12.3: Στιρ πεπιπτώσειρ απόκλισηρ από τα αντίστοισα όπια,
ςπολογίζεται ο Χ.Μ.Α. ωρ εξήρ:
Χ.Μ.Α.

=

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

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13:
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
13.1: Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται
για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ
περιόδου
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
προςαυξθμζνο ζωσ τθν κάλυψθ ςυνολικά (10) ετϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

14.5: Όταν δθμιουργοφνται κακ’ όλθ τθν περίοδο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται

ΝΑΙ
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με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15:
ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ
15.1: τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.
15.2: Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

16.4: Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) αναλυτικό

ΝΑΙ
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πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου
προςωπικοφ, αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα. Θ
Επιςπεφδουςα Τπθρεςία εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
υποχρεοφται να εγκρίνει το υποβλθκζν πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν παρατθριςεισ.
16.5: Θ εκπαίδευςθ
κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ
τθσ
βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων
των
καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17:
ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
17.1: Σο ζργο τθσ παράδοςθσ των δφο (02) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει το πρϊτο (01) ςκάφοσ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν
από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το
δεφτερο ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ
του πρϊτου ςκάφουσ. τον παραπάνω χρόνο δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και
αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν.
17.2: Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18:
ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
18.1: Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
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τεχνικι προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί υπό τουσ
ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ παροφςθσ και ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι
των ςκαφϊν.
18.2: Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί
ποινι
αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικοί. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα (εγγράφωσ)
καλφτερεσ και αναβακμιςμζνου επιπζδου από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19:
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και Απόδοςθσ
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί των οποίων
δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι
υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των
επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν καλφπτονται εκτόσ από
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ
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τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι) και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από
τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον
κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό 60
και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100%. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με
βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. »

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

Α/Α

Α

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

Σχετικζσ
παράγραφοι

60 %

2.1.1: Σo μικοσ τθσ γάςτρασ

1.

2.

(Lhull) να ανζρχεται από δϊδεκα
(12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα. Σο
μικοσ τθσ ζμφορτθσ ιςάλου
(LWL) να είναι τουλάχιςτον δζκα
(10) μζτρα. Μεγαλφτερο μικοσ
άνω των δζκα (10) μζτρων τθσ
ζμφορτθσ ιςάλου (LWL) κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.2:
Ο
αρικμόσ
των
επιβαινόντων
να
είναι
τουλάχιςτον δεκατζςςερα (14)
άτομα. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ
επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
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3.

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

6%

2.3

10%

2.8

7%

2.9

10%

2.11

2.8: Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι

4.

5.

τουλάχιςτον τριακόςια (300)
ναυτικά
μίλια
με
τθν
υπθρεςιακι
ταχφτθτα
του
ςκάφουσ
ςε
κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου (δϊδεκα -12επιβαίνοντεσ με τον εξοπλιςμό
τουσ, υπολογιηόμενοσ ζκαςτοσ
προσ 90 κιλά και τισ δεξαμενζσ
πλιρεισ). Προσ
τοφτο, το
ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον
δφο (02) κατάλλθλεσ δεξαμενζσ
καυςίμου
προκειμζνου
να
ανταποκρίνονται ςτθν ανωτζρω
απαίτθςθ. Τψθλότερθ τιμι
ακτίνασ
ενζργειασ
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.9: Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ,
με
τθν
οποία
υπολογίηεται
θ
ακτίνα
ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με
δϊδεκα (12) άτομα, με κακαρι
γάςτρα και ςε κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas.
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.11: Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του

6.

ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα πζντε (55) κόμβοι ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με
δϊδεκα (12) άτομα, με κακαρι
γάςτρα και ςε κατάςταςθ
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κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas.
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
3.6: τισ ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ

7.

κα φζρονται τοποκετθμζνα
τουλάχιςτον
δϊδεκα
(12)
προςκαφαιροφμενα κακίςματα,
ςε τρεισ (03) διαμικεισ ςειρζσ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04)
κακιςμάτων
εκάςτθ.
Σα
κακίςματα κα είναι τφπου
Marine Jockey. Να φζρουν
υψθλι πλάτθ για μζγιςτθ άνεςθ
και ςτιριξθ. Σα κακίςματα να
φζρουν ςφςτθμα ανάρτθςθσ
για απόςβεςθ των κραδαςμϊν.
Ζκαςτο κάκιςμα να εδράηεται
επί κυτίου, όγκου τουλάχιςτον
τριάντα (30) λίτρων με ςτεγανό
πορτάκι για τθν τοποκζτθςθ
ατομικοφ
εξοπλιςμοφ
και
προςωπικϊν
αντικειμζνων.
Ζκαςτο κάκιςμα να φζρει ηϊνθ
αςφαλείασ, δφο (02) ςθμείων,
αεροπορικοφ τφπου, με πόρπθ
ταχείασ αποδζςμευςθσ. Οι
πλάτεσ των κακιςμάτων να
φζρουν χειρολαβζσ. Σα τρία
κακίςματα τθσ πρϊτθσ ςειράσ
να
φζρουν
εμπρόςκια
χειρολαβι. Σο χρϊμα των
κακιςμάτων να είναι μαφρο και
θ το υλικό καταςκευισ τουσ
αδιάβροχο.
Να
φζρουν
επιπρόςκετα κάλυμμα, μαφρου
χρϊματοσ από υλικό τφπου
Cordura ι ιςοδφναμο, για
μεγιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ
από το καλαςςινό νερό αλλά
και τθν προςταςία από τθν
τριβι. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ
κακιςμάτων τφπου Marine
Jockey κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σο ςκάφοσ κα φζρει
τουλάχιςτον δφο (02) δεξαμενζσ
καυςίμου
καταςκευαςμζνεσ

5%

3.6

5.5:
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8.

από κατάλλθλο υλικό, ικανισ
χωρθτικότθτασ
ϊςτε
να
εξαςφαλίηουν τθν αυτονομία
των 300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ
αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.8. Οι δεξαμενζσ δεν κα
αποτελοφν
καταςκευαςτικά
ςτοιχεία τθσ γάςτρασ. Επίςθσ, οι
δεξαμενζσ
κα
φζρουν
κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν
αποςτράγγιςι τουσ, όταν το
ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο.
Οι δεξαμενζσ
κα είναι
τοποκετθμζνεσ ςε διαφορετικό
διαμζριςμα, κα επικοινωνοφν
μεταξφ τουσ αλλά κα υπάρχει
και θ δυνατότθτα απομόνωςθσ
τθσ
επικοινωνίασ
τουσ.
Μεγαλφτεροσ
αρικμόσ
δεξαμενϊν
κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

10%

60%

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Β

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

40 %

9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει

εγγυθμζνθ λειτουργία για το
ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, fender) και
τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ,
δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ και
διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
1. 3.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο
χρονικό διάςτθμα κα είναι
υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του
ςφμφωνα με τα εγχειρίδια
του/των
καταςκευαςτι/ων.
ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ

40%

9.1

49

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 500
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
παφει
να
ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι
ζρκει πρϊτο).
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ

40%

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΟΜΑΔΑΣ

100%

U=

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

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

ΣΚΑΦΗ ΜΥΑ/ΛΣ
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ΤΠΟΕΙΔΟ Δϋ
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Προμήθεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για την κάλυψη των αναγκϊν των Πλοίων Ανοικτήσ
Θαλάςςησ (Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) 060-070-080».
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1. ΚΟΠΟ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΦΩΝ
1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια τριϊν (03) όμοιων καινοφριων και
αμεταχείριςτων ςκαφϊν με αεροκάλαμο ι με Fender
κλειςτισ κυψελίδασ, μζγιςτου ολικοφ μικουσ (LMAX)
τουλάχιςτον επτά μζτρα και τριάντα εκατοςτά (07,30m)
ζωσ επτά μζτρα και πενιντα εκατοςτά (07,50m). Σα τρία
(03) ταχφπλοα ςκάφθ, εφεξισ ςκάφοσ ι ςκάφθ, κα
αποτελοφν παρακολουκιματα (TENDER) των Πλοίων
Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080. (Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./060070-080).

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ
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1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

αντιμετϊπιςθσ

περιςτατικϊν

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα (AISI-SAE inox 316L ι
ιςοδφναμο).

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

NAI

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

NAI

1.1.13.2. χζδιο ανζλκυςθσ - ανακρζμαςθσ - ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.3. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

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

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

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΦΟ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ

ΝΑΙ

2.1 Σο μζγιςτο ολικό μικοσ (LMAX) του ςκάφουσ να είναι
κατϋελαχιςτο επτά μζτρα και τριάντα εκατοςτά (07,30 m)
ζωσ μζγιςτο επτά μζτρα και πενιντα εκατοςτά (07,50 m). Σο
μζγιςτο ολικό μικοσ (LMAX) των ςκαφϊν δεν κα υπερβαίνει
τα επτά μζτρα και πενιντα εκατοςτά (07,50 m).
2.2. Σο μζγιςτο ολικό πλάτοσ (BMAX) να είναι κατϋζλαχιςτο
δφο μζτρα και ςαράντα εκατοςτά (2,40 m) ζωσ μζγιςτο δφο
μζτρα και πενιντα εκατοςτά (2,50 m). Σο μζγιςτο ολικό
πλάτοσ (BMAX) του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα δφο μζτρα
και πενιντα εκατοςτά (2,50 m).
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον
πζντε (05) άτομα. Οι κζςεισ τουσ κα πρζπει να είναι
κατάλλθλεσ και να φζρουν αντικραδαςμικά κακίςματα
τφπου Marine Jokey με πλευρικι ςτιριξθ και ςφςτθμα
ανάρτθςθσ. Θ επζνδυςθ των κακιςμάτων κα είναι
αδιάβροχθ και κατάλλθλθ για καλάςςιο περιβάλλον. Σα
κακίςματα να φζρουν ηϊνθ δφο (02) ςθμείων αεροπορικοφ
τφπου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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2.8. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον 150 ναυτικά
μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα
φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου προκειμζνου να
ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ. Τψθλότερθ
τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.9. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου
με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.11. Σο ςυνολικό βάροσ ζκαςτου ςκάφουσ δεν κα
υπερβαίνει τα δφο χιλιάδεσ κιλά (2.000 Kg), με γεμάτεσ
δεξαμενζσ καυςίμου ςτο 100% και με δφο άτομα
(ςυνολικοφ βάρουσ 150 Kg). Σα ανωτζρω κα
τεκμθριϊνονται από τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
2.12.1. Αεροκάλαμοσ: (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ).
2.12.1.1. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.12.1.2. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

NAI
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
ΝΑΙ

NAI
Να
δθλωκεί
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καταςκευισ του αεροκαλάμου. (ε περίπτωςθ
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

που

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.12.1.9. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει, κατά μικοσ τθσ
κορυφισ του, αντιολιςκθτικά και ανκεκτικά ςτθν ςκλθρι

ΝΑΙ
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χριςθ επικζματα, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ ανδρϊν
ςτο ςκάφοσ, αλλά κυρίωσ για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
ανδρϊν ςε πλοίο κατά τθν διενζργεια νθοψίασ, όπου
απαιτείται θ αναμονι επί του αεροκαλάμου με πλιρθ
ατομικό φόρτο για τθν διενζργεια τθσ επιχείρθςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)
2.12.1.10. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο.
μζλοσ I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.12.1.11. το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου και
εκατζρωκεν των πλευρϊν του ςκάφουσ κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ, που να δθμιουργεί ηϊνεσ ανακρζμαςθσ και
περιςυλλογισ προςωπικοφ από τθν κάλαςςα. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.12.2. Fender κλειςτήσ κυψελίδασ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ αντί αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.)

ΝΑΙ
Να
Δθλωκεί

2.12.2.1. Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον φψοσ 0,40 Χ πλάτοσ 0,30 μζτρα ςε όλο το
μικοσ του Fender. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.12.2.3. Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ κα ενιςχφεται –
επικαλφπτεται εξωτερικά από επίςτρωςθ ελαςτομερϊν
υλικϊν ι από NYLON καλφμματα ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω ςε όλο του το μικοσ. Σο χρϊμα του ελαςτομεροφσ
ι των καλυμμάτων του Fender κακϊσ και επιπρόςκετεσ
ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender

ΝΑΙ
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κλειςτισ κυψελίδασ)
2.12.2.4. ε τουλάχιςτον πζντε (05) ςθμεία ανά πλευρά επί
του Fender, δεξιά και αριςτερά, κα υπάρχει αντιολιςκθτικι
επζνδυςθ, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των
επιβαινόντων. Κατά μικοσ των πλευρϊν του ςκάφουσ κα
υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ ελαςτικϊν
χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του
μικουσ του ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.13. Γάςτρα:

ΝΑΙ

2.13.1. Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα
από
τον
Α.Ο.
καταςκευαςτικά
(CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα υαλοχφάςματα
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα
ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, κατά το
ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Να αναφερκεί
ρθτά το υλικό καταςκευισ.
2.13.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. H μζκοδοσ
καταςκευισ τθσ γάςτρασ κα είναι με ςφςτθμα ζκχυςθσ ςε
κενό αζροσ «VACUUM INFUSION».
2.13.3. Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.
2.13.4. Σο STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από
ελαφριά ςυνκετικά υλικά. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ ζκαςτου μζρουσ.
2.13.5. Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι τφπου Deep (V).
2.13.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον τρεισ
(03) αντλίεσ αντλιςεωσ υδάτων εκ των οποίων οι δφο (02)
κα
είναι θλεκτροκίνθτεσ,
δυνατότθτασ άντλθςθσ
3
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) m /h ζκαςτθ, με χειριςμό από
τθν κονςόλα και θ άλλθ κα είναι χειροκίνθτθ. Να αναφερκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.17. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ
ι από αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ
καταςκευισ του ςκάφουσ. Θ μελζτθ κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.19. Θα υπάρχουν ανοίγματα με ςτεγανό κάλυμμα επί του
καταςτρϊματοσ χωρίσ προεξοχζσ, κατάλλθλα για τον άμεςο
ζλεγχο των εςωτερικϊν χϊρων τθσ γάςτρασ με διατάςεισ τισ

ΝΑΙ
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ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ για το ςκοπό αυτό. Σα ανοίγματα
αυτά κα φζρουν καλφμματα ιςοδφναμου αντοχισ και
ςτεγανότθτασ με το κατάςτρωμα.
2.20. Ζκαςτο ςκάφοσ κα φζρει κονςόλα χειριςμοφ που κα
μπορεί να δεχκεί όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου και
χειριςμοφ των μθχανϊν, ςυςςωρευτϊν, δεξαμενϊν
καυςίμου, το υδραυλικό τιμόνι, τα ςυςτιματα ναυτιλίασ με
τισ οκόνεσ επιλογϊν για Plotter – GPS – Radar – AIS, τον
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (Π/ΔVHF/DSC), τουσ διακόπτεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ ρευματοδότεσ.
Όλα τα όργανα και οι διακόπτεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου και
υδατοςτεγανοί με προδιαγραφζσ κατά τουλάχιςτον (IP66). Θ
κονςόλα κα διακζτει πρόςκετο ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ
φωτιςμό, χειρολαβζσ για τθ ςυγκράτθςθ του πλθρϊματοσ
και αλεξινεμο. Θ κονςόλα κα φζρει ςε κατάλλθλο ςθμείο
ικανϊν διαςτάςεων υδατοςτεγζσ αςφαλιηόμενο καπάκι για
τθν επικεϊρθςθ των διαφόρων μθχανιςμϊν του εςωτερικοφ
τθσ. Για τθν προςταςία τθσ κονςόλασ κα διατεκεί κάλυμμα
από αδιάβροχο υλικό υψθλισ αντοχισ.
2.21. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει αναδιπλοφμενθ διάταξθ
τφπου Roll Bar. Σο υλικό καταςκευισ κα πρζπει να είναι από
ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό κατάλλθλο για ναυςιπλοΐα. Να
λθφκεί κάκε μζριμνα από τον Ανάδοχο ϊςτε θ καταςκευι
του Roll Bar να μθν δθμιουργεί προβλιματα και να μθν
εμποδίηει τθν κακζλκυςθ και ανζλκυςθ του ςκάφουσ από
τθν κζςθ ςτοιβαςίασ του με τθν υπάρχουςα επωτίδα
(καπόνι) ταχείασ άφεςθσ/ανάκτθςθσ των ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.060-070-080. Σο Roll Bar κα πρζπει να καταςκευαςκεί κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι
αντοχι του με το μικρότερο δυνατό βάροσ. Επί του Roll Bar
κα τοποκετθκοφν οι κεραίεσ τθλεπικοινωνίασ (θ/οι
κεραία/εσ του Π/ΔVHF/DSC κα πρζπει να είναι
αφαιροφμενθ/εσ και αναδιπλοφμενθ/εσ), θ κεραία του
Radar, οι φανοί ναυςιπλοΐασ, ο προβολζασ ζρευνασ,
φωτεινι μπάρα χαμθλοφ προφίλ τφπου LED μπλε-κόκκινου
φωτιςμοφ με γωνία κζαςθσ 360o μοιρϊν και ςτεγανότθτα
κατάλλθλθ για χριςθ ςε ςκάφοσ, με κατάλλθλθ ςειρινα
αςτυνομικοφ τφπου. Θ ςειρινα να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον
95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων. Σο ςκάφοσ κα φζρει
κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που κα περιλαμβάνει
θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο
εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 100
Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο επί
του ςκάφουσ. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου από το θχείο να
μθν είναι μικρότερθ από 100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων

ΝΑΙ
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από
το
θχείο.
Επιπρόςκετα
κα
υπάρχει
προςκαφαιροφμενοσ ιςτόσ για τθν ζπαρςθ
ςθμαίασ
διαςτάςεων τουλάχιςτον τριάντα επί τριάντα εκατοςτϊν
(30 εκ. Χ 30 εκ.).
2.22. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρία (03) κοτςανζλα πρόςδεςθσ ανά
πλευρά, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν πρόςδεςθ του.
τθν πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ κα υπάρχει από μια (01),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτθ δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίντα).
Επίςθσ να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ,
δφο (02) πρϊρα κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.24. Όλα τα μεταλλικά μζρθ του ςκάφουσ τονοδζτεσ,
τονοδθγοί, βάςεισ, βίδεσ, κ.λ.π. κα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI-SAE inox 316L ι ιςοδφναμο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
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ςυντελεςτι F≤1 για το μζγιςτο βφκιςμα λειτουργίασ. Θ
μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο ναυπθγό –
μθχανολόγο μθχανικό, (εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από
αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ
του ςκάφουσ) ι από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ
ανωτζρω μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΦΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.2. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει μία (01) ποδαντλία ι
χειραντλία
διπλισ
ενζργειασ
πλθρϊςεωσ
αζρα
αεροκαλάμων. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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3.8.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δεκατζςςερα (14)
πνευςτά ατομικά ςωςίβια (Life Jacket) τφπου «πζταλο»
εγκεκριμζνου τφπου κατά SOLAS. Σα ςωςίβια να φζρουν
υδροςτατικό ςφςτθμα αυτόματθσ πλιρωςθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8.4. Ζνα (01) τθλεςκοπικό γάντηο αλουμινίου.

ΝΑΙ

3.8.5. Δφο (02) ςειρζσ θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8.7. Οδθγίεσ χριςθσ ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Ελλθνικι ι / και Αγγλικι
γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

ΝΑΙ

3.8.8. Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8.12. Δφο (02) πτερωτζσ (impeller) αντλίασ νεροφ ψφξθσ
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

3.8.13. Δφο (02) ςειρζσ ανοδίων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

3.8.17. Σζςςερα (04) ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
3.9. Σα υλικά των παραγράφων 3.8.8. ζωσ 3.8.17 κα
αποκθκευτοφν και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν μζχρι το πζρασ
του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
3.10. Να φζρει φορθτό φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν,
τφπου μάχθσ. Σα υλικά να φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο
με ιμάντεσ πλάτθσ και επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό,
κατάλλθλο για τθν κάλαςςα. Σο κάκε ςακίδιο να
περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί ελαςτικά γάντια
μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30
και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 /
ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και 10cm X 3 κουτιά/ Πζντε (05)
τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.11. Να φζρει δφο (02) ςτεγανοφσ ςτο νερό,
επαναφορτιηόμενουσ, επιχειρθςιακοφσ φορθτοφσ φακοφσ
χειρόσ, τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000
Lumens ςτθν υψθλι ρφκμιςθ. Ο κάκε φακόσ κα πρζπει να
ζχει τθν δυνατότθτα να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με
επιλογζα δακτφλου. Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του κάκε
φακοφ πρζπει να μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται
από το φακό κακϊσ επίςθσ και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία
LED ζνδειξθσ επιπζδου φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει
ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν
υγραςία, και να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό
υλικό ςτθ διάβρωςθ και ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να
φζρει ωσ παρελκόμενα ο κάκε φακόσ τουλάχιςτον ζνα (01)
φορτιςτι.
3.12. Να φζρεται ωσ παρελκόμενο του ςκάφουσ ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον 18 Χ 50. Να
διακζτουν ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΛΙΜΟ –
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
4.1.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC 24W τφπου marine, αδιάβροχθ ςτθν
οποία κα παρζχεται με αυτόματα μζςα θ κζςθ του
ςκάφουσ και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοιχτοφ
τφπου ςκάφθ. Να φζρει ψθφιακό επιλογζα κλιςθσ. Να ζχει
ενςωματωμζνθ θχθτικι ειδοποίθςθ. Να διακζτει
ενςφρματα ι αςφρματα ακουςτικά με μικρομεγάφωνο. Να
ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε δίκτυο με τα υπόλοιπα

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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όργανα. Να φζρεται εξωτερικό θχείο. Να διακζτει κφρα
τφπου ΝΜΕΑ2000 ι ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
4.2.
Ζνα (01) Marine Radar τφπου Doppler (Steady state
Radome) με δυνατότθτα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων (MARPA system) και αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ
(Heading Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ οκόνθ αφισ
τουλάχιςτον 10ϋϋ (ιντςϊν), ανάλυςθσ HD. Να είναι
κατάλλθλθ για ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ
ενδείξεισ, ςτεγανι και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται
αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ
και καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων να μπορεί να παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο
δζκα (10) ςτόχουσ. Θ μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι
απόδοςθ του Radar, να φτάνει τα 24 ναυτικά μίλια. Να ζχει
δυνατότθτα λιψθσ πλθροφοριϊν από GPS (ςφνδεςθ με το
GPS του ςκάφουσ). Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

NAI
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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4.6.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει μία (01) θλεκτρονικι
πυξίδα.
4.7.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
διαμζτρου δζκα (10) εκατοςτϊν, εγκατεςτθμζνθ ςε
ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ ςθμείο,
κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΕΛΚΤΗ – ΚΑΘΕΛΚΤΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΗ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

NAI

5.3. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των Τποψθφίων Αναδόχων ςε ζνα
από τα ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080, κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν

NAI
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Μζςων (ΔΕΜ)+, θ οποία κα χορθγεί ςτουσ Τποψθφίουσ
Αναδόχουσ ςχετικι βεβαίωςθ όπου κα πρζπει να κατατεκεί
με τα λοιπά δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του
υποψιφιου Αναδόχου. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ είναι να
εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ τα απαιτοφμενα των παραγράφων
5.1-5.2-5.4 & 5.5. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ζχει τθ
δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με το
ςφςτθμα ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ του ςκάφουσ από το
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ κα μπορεί να λάβει πλθροφορίεσ για
τον χϊρο και τρόπο ςτοιβαςίασ επί αυτοφ. Από το πλιρωμα
του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. εάν απαιτθκεί κα γίνει επίδειξθ του
τρόπου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
5.4. Οποιαδιποτε εργαςία – μετατροπι απαιτθκεί, για τθν
ανζλκυςθ – κακζλκυςθ και ςτοιβαςία των υπό προμικεια
ταχφπλοων ςκαφϊν επί των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ και ςτοιβαςίασ των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080, αυτό κα πραγματοποιείται με μζριμνα
και δαπάνθ του αναδόχου.

NAI

5.5. Εφόςον πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ επί τθσ βάςθσ
ςτοιβαςίασ των ςκαφϊν αυτι δεν κα πρζπει να επθρεάηει μεταβάλει τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080 ( ευςτάκεια – κλίςθ - κλπ.). Ανεξάρτθτα
εάν πραγματοποιικθκε τροποποίθςθ τθσ βάςθσ ςτοιβαςίασ
των ςκαφϊν, κα πρζπει να προςκομιςτεί βεβαίωςθ
Διπλωματοφχου Ναυπθγοφ – Μθχανολόγου Μθχανικοφ,
(εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από αντίςτοιχο
επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ του ςκάφουσ)
ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ-060-070-080. Θ Βεβαίωςθ κα προςκομιςτεί
από τον Ανάδοχο ςτθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
και Παραλαβισ του Ζργου κατά τθν παράδοςθ ζκαςτου
ςκάφουσ.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΩΗ

ΝΑΙ

6.1. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02)
τετράχρονουσ εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ
οι οποίοι κα επιτυγχάνουν τισ επιδόςεισ των παραγράφων
2.8, 2.9, 2.10. Θ διάταξθ των κυλίνδρων να είναι
κατακόρυφθ (ςε ςειρά), είτε ςε διάταξθ V. Γίνεται αποδεκτι
θ χριςθ υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό των κινθτιρων κα
πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Οι μθχανζσ κα
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα ηεφξθσ. Ο
ανάδοχοσ κα προςφζρει ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το
πλφςιμο των κινθτιρων ι ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του

ΝΑΙ
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κινθτιρα με γλυκό νερό.
6.2. Σο κάκε ςκάφοσ κα ζχει αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι του.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ του
ςκάφουσ και με μόνο μία κφρια μθχανι.

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

6.4. Θ κάκε μθχανι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
ξεχωριςτά και να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) κόμβων με τζςςερισ (04)
επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα καυςίμου.
6.5. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.
6.6. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.
6.7. Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων ίςοσ προσ τον αρικμό των
κινθτιρων του ςκάφουσ. Οι αμοιβζσ ζλικεσ κα ζχουν τα ίδια
χαρακτθριςτικά των ελίκων που κα φζρουν οι κινθτιρεσ τθσ
παραγράφου 6.1.
6.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει δεξαμενι/ζσ καυςίμου
καταςκευαςμζνθ/εσ από κατάλλθλο υλικό, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
150 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.9. Θ/οι δεξαμενι/ζσ δεν κα αποτελεί / αποτελοφν
καταςκευαςτικά ςτοιχεία τθσ γάςτρασ. Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα
φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν αποςτράγγιςι
τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ

–

7.1. Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα
τροφοδοτείται με τάςθ τουλάχιςτον 12 VoltDC. Όλα τα

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκοφν

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ ωσ προσ τον τφπο, τθ διατομι και τισ
ςυνδζςεισ τουσ και κα φζρουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου από Α.Ο. μζλοσ I.A.C.S. το οποίο κα προςκομιςτεί με
τθν παράδοςθ των ςκαφϊν. Όλα τα καλϊδια κα διζρχονται
από ειδικοφσ οδθγοφσ (κανάλια) με υδατοςτεγείσ
διακλαδωτιρεσ και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν ν’
αντικακίςτανται εφκολα ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
7.2. ε κατάλλθλο χϊρο επί κονςόλασ κα υπάρχουν
αςφάλειεσ και γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ
των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

7.6. Θ ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC κα τροφοδοτείται τόςο από
τθν πθγι τθσ παραγράφου 7.5, όςο και από ανεξάρτθτθ
εφεδρικι πθγι ενζργειασ (ςυςςωρευτισ), ϊςτε ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ πθγισ να κακίςταται δυνατι
θ πραγματοποίθςθ κλιςεων κινδφνου και αςφάλειασ. Θ
ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ κα ζχει τθ δυνατότθτα
τροφοδότθςθσ τθσ ςυςκευισ Π/ΔVHF/DSC για χρονικι
περίοδο τουλάχιςτον 6 ωρϊν (να αναφερκεί θ χωρθτικότθτα
του εφεδρικοφ ςυςςωρευτι ςε Ah) ενϊ θ φόρτιςι τθσ κα
γίνεται με αυτόματα μζςα που κα εξαςφαλίηουν πλιρθ
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο μικρότερο των 10
ωρϊν και κα διακζτουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ χαμθλισ
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τάςθσ.
7.7. τθν κονςόλα επί του ςκάφουσ κα υπάρχουν όργανα
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ κάκε ςυςτοιχίασ
ςυςςωρευτϊν (βολτόμετρο και αμπερόμετρο ι ενδεικτικι
λυχνία ςφάλματοσ φόρτιςθσ) και προειδοποιθτικό ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Low Voltage
Alarm).

ΝΑΙ

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

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

8.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.1.3.2.1. . ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι τζςςερα (04)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.2.2. . ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι οκτϊ (08) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.3. Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου τριϊν
(03) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ
ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα προκφψουν
κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό
προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 8.1.6.2.

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.1.4. Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ κάκε
παρακολουκιματοσ ςτο μθτρικό ςκάφοσ (ΠΑΘ/Λ 060-070080) με το υπάρχον ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί
θ ορκι ανζλκυςθ – κακζλκυςθ από τθν επιφάνεια τθσ
κάλαςςασ ςτο μθτρικό ςκάφοσ και αντίςτροφα.

NAI

8.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
των παραγράφων 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 το ςκάφοσ κα
ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του,
κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

8.1.6. Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν: Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον Ανάδοχο.
υγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων, λιπαντικϊν, προςωπικοφ
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χειριςμοφ, μεταφοράσ, φφλαξθσ, αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ
του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και ό,τι άλλο απαιτθκεί κα
βαρφνει τον Ανάδοχο.
8.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά
ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται
κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
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Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΑΙ

9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, μπαλόνια κλπ) και τον
εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ,
δίκτυα κλπ) κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν
ι 750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει
πρϊτο) από τθν θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Μεγαλφτερο
χρονικό διάςτθμα εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Διευκρινίηεται ότι κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ
ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν
ςυμπλθρωκοφν τα προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι ζρκει πρϊτο).

ΝΑΙ

9.2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ
τουσ όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα), για
τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 750 ϊρεσ λειτουργίασ
κυρίων μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν οριςτικι
παραλαβι αυτϊν.
9.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).

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

ΝΑΙ
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9.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά
τθν
παράδοςι
του
καινοφριοσ,
μθ
ανακαταςκευαςμζνοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ (State of the
Art Technology).
9.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
9.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε βλάβθσ /
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε πρόςφορο
μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο προμθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και δευτερεφοντοσ
εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν θμερομθνία
ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Οι
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
9.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και τον εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ
τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ ι 250 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο).
9.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
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χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

9.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

9.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει)
επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

9.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
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Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
9.14. Προλθπτικι υντιρθςθ.
9.14.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
9.14.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

9.14.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

9.14.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν
ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΜ αναλυτικι αναφορά όπου κα
καταγράφονται το ςφνολο των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ

ΝΑΙ

10.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 10.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
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αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.
10.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).

ΝΑΙ

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

–

Εξοπλιςμοφ

Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

ΝΑΙ

&
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Α/
Α

Είδοσ
εξοπλιςμ
οφ

1

Βαςικόσ
εξοπλις
μόσ

2

Δευτερεφω
ν
εξοπλις
μόσ

Διακε
ςιμότθ
τα
(%)

Μζγιςτοσ
χρόνοσ
απόκριςθσ
(από τθν
αναγγελί
α τθσ
βλάβθσ)

95%

48Ώρεσ

Μζγιςτοσ Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμ
άτων

Εντόσ
Κ.Ω.Κ.

Εντόσ
Ε.Ω.Κ.

240
Ώρεσ

360
Ώρεσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

48 Ώρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
–

720 Ώρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

11.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των
ςκαφϊν, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
11.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
Αναδόχου.

ΝΑΙ
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11.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

11.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.
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11.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΡΗΣΡΕ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

12.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 10.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 10.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ

ΝΑΙ
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κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.
12.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

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

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
12.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με την οικονομική προςφορά του
υποψηφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε
καμία περίπτωςη δεν περιλαμβάνονται οικονομικά
ςτοιχεία επί τησ τεχνικήσ προςφοράσ του υποψηφίου
Αναδόχου.
12.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.9. και 2.10. κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των τριάντα πζντε (35) κόμβων και των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει προςφερκεί ςτθ τεχνικι

ΝΑΙ

NAI
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προςφορά και που δε κα επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ
ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1%
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου
ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΝ ΤΝΕΧΕΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
13.1. Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΑΙ

14.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι/και Ελλθνικι γλϊςςα,
κα καλφπτει όλο τον παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ
εξοπλιςμό και κα καλφπτει όλα τα αντικείμενα που
αφοροφν ςτθ χριςθ του, ςτισ μζγιςτεσ επιχειρθςιακζσ του
δυνατότθτεσ και ςτθν επιπζδου1 (προλθπτικι ςυντιρθςθ)
και 2 (εντοπιςμόσ βλάβθσ, αντικατάςταςθ LRU) ςυντιρθςι
του.

ΝΑΙ

14.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια

ΝΑΙ
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ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
14.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ του
εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ αρχικισ
προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι υπάρχει
απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι ανακεϊρθςι τθσ
να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο εντόσ
τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε
ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ
ανακεωριςεισ τθσ Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ
προςωρινζσ ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

15.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ

ΝΑΙ
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υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΝΑΙ

16.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.

ΝΑΙ

16.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια
εταιρεία είτε είναι ςτο Εςωτερικό ι ςτο Εξωτερικό.

ΝΑΙ

16.3. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό ανά ςκάφοσ κα
αποτελείται από τουλάχιςτον τρία (03) μζλθ του
πλθρϊματοσ ζκαςτου εκ των ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080.
Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ ςτο τεχνικό
προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε (05) άτομα
ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ – ναυτιλιακοφ – ραδιοναυτιλιακοφ,
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ βλάβεσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

16.5. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.6. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα

ΝΑΙ
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χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 16.3. κα δοκεί από τον Ανάδοχο
πιςτοποιθτικό για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
προβλεπομζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.
16.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο
εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ-ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

17.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν
(03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ εντόσ οκτϊ
(08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δεφτερο εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο εντόσ δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου ςκάφουσ.
τον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΑΠΟΚΛΙΕΙ - ΙΟΔΤΝΑΜΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

18.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων

ΝΑΙ
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αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
18.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα
γίνονται
και οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και Απόδοςθσ
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί
των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία
αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 50 και 50 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100%. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. »
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
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«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που
ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων
Αναδόχων.

Α/Α

1

ΚΡΙΣΗΡΙΑ Κάλυψη τιθζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτήςεων

υντελεςτήσ
βαρφτητασ
(ςν) (%)

ταθμιςμζνη
Βαθμολογία
(ςν*Κν)

χετικζσ
παράγραφοι

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά
50

1.1

. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι
τουλάχιςτον 150 ναυτικά μίλια
με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα
του ςκάφουσ ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο,
το
ςκάφοσ
κα
φζρει
κατάλλθλθ/εσ
δεξαμενι/ζσ
καυςίμου προκειμζνου να
ανταποκρίνεται/ονται
ςε
ανωτζρω
απαίτθςθ.
Τψθλότερθ
τιμι
ακτίνασ
ενζργειασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

05

1.2

Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται
θ
ακτίνα
ενεργείασ,
κα
είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε
(35) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

10

Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε
(45) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα

10

1.3

Βαθμολογία
(100-120)
(Κν)

2.8

2.9

2.10
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(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

1.4

Fender κλειςτήσ κυψελίδασ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με Fender
κλειςτισ
κυψελίδασ
αντί
αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.)

25

2.12.2

(ΘΜΕΙΩΘ: τθν περίπτωςθ
που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ θ
προςφορά κα βακμολογείται με
100).
φνολο Βαθμολογίασ Αϋ Ομάδασ

50 %

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΗ
2

2.1

ΤΠΗΡΕΙΕ
Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα,
μπαλόνια κλπ) και τον
εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό,
μθχανζσ,
ςυςκευζσ, δίκτυα κλπ) κακϊσ
και
διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων
του, όπωσ αναφζρονται ςτθν
παροφςα
τεχνικι
προδιαγραφι,
ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων
Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία
οριςτικισ,
ποιοτικισ
και
ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
για
τθν
Ανακζτουςα
Αρχι.

50

25

9.1
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Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται
ότι κάκε επιπλζον ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον
ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

2.2

Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο ςκάφοσ εντόσ οκτϊ
(08) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δεφτερο εντόσ εννζα (09)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τρίτο εντόσ δζκα (10) μθνϊν
από τθν επόμενθ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου
ςκάφουσ.
τον
παραπάνω
χρόνο
δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των
ςκαφϊν ςε ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
φνολο Βαθμολογίασ Βϋ Ομάδασ

25

50%

17.1
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ΤΝΟΛΟ

100

U=

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

Λ=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ
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ΤΠΟΕΙΔΟ Εϋ
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Προμήθεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςησ (Fast Rescue Boat)
για τα ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ-060-070-080»
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1. ΚΟΠΟ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΦΩΝ
1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ για τθν
προμικεια τριϊν (03) όμοιων καινοφριων και
αμεταχείριςτων ταχφπλοων
ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast
Rescue Boat), μζγιςτου ολικοφ μικουσ (LMAX) από ζξι μζτρα
(6,00m) ζωσ ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (6,20m). Τα τρία
(03) ταχφπλοα ςκάφθ διάςωςθσ (Fast Rescue Boat), εφεξισ
ςκάφοσ ι ςκάφθ, κα αποτελοφν ταχφπλοα ςκάφθ
διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) των Πλοίων Ανοικτισ
Θαλάςςθσ (Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 060-070-080.
1.1.2. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.
1.1.3. Τα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ
λειτουργικά και ειδικά ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για τθν
καταςκευι ταχυπλόου ςκάφουσ διάςωςθσ (Fast Rescue
Boat).

ΝΑΙ

1.1.4. Tο ςκάφοσ κα πρζπει να επιχειρεί ωσ ταχφπλοο
ςκάφοσ διάςωςθσ (Fast Rescue Boat), και πρζπει να
καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςφμβαςθ
SOLAS / Chapter III και LSA Code όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι και ζγκριςθ
τφπου (πθδαλιόςχθμα) από κοινοποιθμζνο οργανιςμό
ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2014/90/ΕΕ όπωσ
ιςχφει.

ΝΑΙ

1.1.6. Το ςκάφοσ και ο εξοπλιςμόσ του κα είναι ςε ςυμφωνία
με τα προβλεπόμενα ςε IMO/SOLAS και LSA Code εκτόσ εάν
διαφορετικά
αναφζρεται
ςτθν
παροφςα
τεχνικι
προδιαγραφι.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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1.1.7. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
1.1.8. Το υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν ι ιςοδφναμα. Το ςκάφοσ να φζρει
αεροκαλάμουσ ι fender κλειςτισ κυψελίδασ. (Σε περίπτωςθ
που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ αντί αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ). Θ πλιρωςθ
τθσ προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ να δθλωκεί με τθν τεχνικι
προςφορά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

1.1.9. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου
όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ
κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ
παραγράφου 1.1.5. Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ του
καταςκευαςτι να ζχουν άδεια λειτουργίασ από αρμόδια
αρχι που να είναι απολφτωσ ςυναφισ με το αντικείμενο.
Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ και του εν λόγω
πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν τεχνικι
προςφορά.

ΝΑΙ

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

NAI

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

NAI

1.1.10.2. Σχζδιο ανζλκυςθσ - ανακρζμαςθσ - ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.10.3. Σχζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

NAI

και

διαμικουσ

τομισ

&
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1.1.10.4. Τα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.12.1 ζωσ
1.1.12.3 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιοποιθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΦΟ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ –
ΜΕΓΕΘΗ

ΝΑΙ

2.1. Το μζγιςτο ολικό μικοσ (LMAX) του ςκάφουσ να είναι κατ’
ελάχιςτο ζξι μζτρα (6,00m) ζωσ μζγιςτο ζξι μζτρα και είκοςι
εκατοςτά (6,20m). Το μζγιςτο ολικό μικοσ (LMAX) των
ςκαφϊν δεν κα υπερβαίνει τα ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά
(06,20).
2.2. Το μζγιςτο ολικό πλάτοσ (BMAX) να είναι κατ’ ελάχιςτο
δφο μζτρα και ςαράντα εκατοςτά (2,40m) μζτρα ζωσ
μζγιςτο δφο μζτρα και πενιντα εκατοςτά (2,50m).
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον ζξι
(06) άτομα. Τα πζντε (05) άτομα κακιμενα και ζνα (01)
άτομο ςε οριηόντια κζςθ επί του καταςτρϊματοσ.
2.4. Ο κινθτιρασ αμόλυβδθσ βενηίνθσ κα ζχει ιπποδφναμθ
ικανισ ιςχφοσ, κα είναι νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να
επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 1.1.4. Το ςκάφοσ κα πρζπει να
διατθρεί για τουλάχιςτον τζςςερεισ (04) ϊρεσ ταχφτθτα
τουλάχιςτον είκοςι (20) κόμβουσ με τρία (03) άτομα
πλιρωμα ςε ιρεμθ κάλαςςα. Υψθλότερθ ταχφτθτα ςτο
διάςτθμα των τεςςάρων (04) ωρϊν ςυνεχοφσ πλεφςθσ κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.7.
Το ςυνολικό βάροσ ζκαςτου ςκάφουσ δεν κα
υπερβαίνει τα δφο χιλιάδεσ κιλά (2.000 Kg), με γεμάτεσ
δεξαμενζσ καυςίμου ςτο 100% και με ζξι (06) άτομα
(ςυνολικοφ βάρουσ 450 Kg). Τα ανωτζρω κα
τεκμθριϊνονται από τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

NAI

2.6. Ζκαςτο ςκάφοσ κα φζρει κονςόλα χειριςμοφ που κα
μπορεί να δεχκεί όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου και
χειριςμοφ των μθχανϊν, ςυςςωρευτϊν, δεξαμενϊν
καυςίμου,
το
τιμόνι,
ναυτιλιακά
όργανα,
τον
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (Π/Δ/VHF/DSC) τουσ διακόπτεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ ρευματοδότεσ.
Όλα τα όργανα και οι διακόπτεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου.
Για τθν προςταςία τθσ κονςόλασ κα διατεκεί κάλυμμα από

ΝΑΙ
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αδιάβροχο υλικό υψθλισ αντοχισ.
2.7. Το ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει μθχανιςμό αυτόματθσ
επαναφοράσ (Self- Righting).

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΦΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
3.1. Το κάκε ςκάφοσ κα φζρει:
3.2. Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.6. Δφο (02) πτερωτζσ (impeller) αντλίασ νεροφ ψφξθσ
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

3.7. Δφο (02) ςειρζσ ανοδίων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

3.11. Τζςςερα (04) ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

3.12. Τα υλικά των παραγράφων 3.2. ζωσ 3.11. δεν κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3.13. Το ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ των
κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι.
3.14. Το ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ ςυντιρθςθσ
του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν
Ελλθνικι ι/και Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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3.15. Με τθν παράδοςθ κάκε ςκάφουσ κα παραδοκοφν δφο
(02) αμοιβζσ ζλικεσ (προπζλεσ) ιδίου τφπου με τισ
εγκατεςτθμζνεσ.

ΝΑΙ

3.16. Ζνα (01) GPS – Plotter με δζκτθ GNSS: GPS / GLONASS /
Galileo / Beidou, με ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτο 8ϋϋ (ιντςϊν)
ανάλυςθσ HD. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ 2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ
υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και όργανα του ςκάφουσ.
Να είναι ςτεγανό. Να διακζτει θλεκτρονικό πανελλαδικό
χάρτθ (με δυνατότθτα ενθμερϊςεων).

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΕΛΚΤΗ – ΚΑΘΕΛΚΤΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΗ
4.1. Θ ανζλκυςθ - κακζλκυςθ του ςκάφουσ κα
πραγματοποιείται από το ιδθ υπάρχον ςφςτθμα ανζλκυςθσ
/ κακζλκυςθσ που φζρουν τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-060-070-080,
για τα οποία προορίηονται τα προαναφερόμενα ςκάφθ.

ΝΑΙ

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

NAI

4.3. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των Υποψθφίων Αναδόχων ςε ζνα

NAI
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από τα ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.-060-070-080 (ανάλογα με τθν
διακεςιμότθτα), κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επιςπεφδουςα
Υπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων (ΔΕΜ)+, θ
οποία κα χορθγεί ςτουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ ςχετικι
βεβαίωςθ όπου κα πρζπει να κατατεκεί με τα λοιπά
δικαιολογθτικά του Διαγωνιςμοφ. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ
είναι να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ τα απαιτοφμενα των
παραγράφων 4.1-4.2-4.4 & 4.5. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
ζχει τθ δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με
το ςφςτθμα ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ του ςκάφουσ από το
ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπωσ κα μπορεί να λάβει πλθροφορίεσ για
τον χϊρο και τρόπο ςτοιβαςίασ επί αυτοφ. Από το πλιρωμα
του ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εάν απαιτθκεί κα γίνει επίδειξθ του
τρόπου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
4.4. Οποιαδιποτε εργαςία – μετατροπι απαιτθκεί, για τθν
ανζλκυςθ – κακζλκυςθ και ςτοιβαςία των υπό προμικεια
ταχφπλοων ςκαφϊν επί των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ και ςτοιβαςίασ των ΠΑΘ/ΛΣΕΛ.ΑΚΤ.-060-070-080, αυτό κα πραγματοποιείται με μζριμνα
και δαπάνθ του αναδόχου.

NAI

4.5. Εφόςον πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ επί τθσ βάςθσ
ςτοιβαςίασ των ςκαφϊν αυτι δεν κα πρζπει να επθρεάηει μεταβάλει τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των ΠΑΘ/ΛΣΕΛ.ΑΚΤ.-060-070-080 ( ευςτάκεια – κλίςθ - κλπ.). Ανεξάρτθτα
εάν πραγματοποιικθκε τροποποίθςθ τθσ βάςθσ ςτοιβαςίασ
των ςκαφϊν, κα πρζπει να προςκομιςτεί βεβαίωςθ
Διπλωματοφχου Ναυπθγοφ – Μθχανολόγου Μθχανικοφ,
(εγγεγραμμζνου μζλουσ ΤΕΕ ι από αντίςτοιχο
επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ του ςκάφουσ)
ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των
ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ-060-070-080. Θ Βεβαίωςθ κα προςκομιςτεί
από τον Ανάδοχο ςτθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
και Παραλαβισ του Ζργου κατά τθν παράδοςθ ζκαςτου
ςκάφουσ.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ

ΝΑΙ

5.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ του κάκε ςκάφουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ
Σφμβαςθσ, κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοιεπικεωριςεισ ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα
και ευκφνθ του Αναδόχου) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι
τουσ να ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι δοκιμζσ των
ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα λαμβάνουν χϊρα
παρουςία του καταςκευαςτι – Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
και Παραλαβισ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
5.1.1. Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

5.1.3. Δοκιμζσ εν πλω: Κατόπιν απαίτθςθσ τθσ Υπθρεςίασ
δφναται να πραγματοποιθκοφν ικανζσ δοκιμζσ για τθν
επιβεβαίωςθ των χαρακτθριςτικϊν του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

5.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ
παραγράφουσ 1.1.4. & 1.1.5. κακϊσ και με τισ τυχόν
δθλωκείςεσ ταχφτθτεσ κατά τθν τεχνικι προςφορά του
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

5.1.3.4. Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.1.4 & 1.1.5.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

5.1.4. Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ κάκε
παρακολουκιματοσ ςτο ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με το υπάρχον
ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι ανζλκυςθ –
κακζλκυςθ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ςτο μθτρικό
ςκάφοσ και αντίςτροφα.

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.
5.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΑΙ

6.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα κλπ)
κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων
του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι 750
ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από τθν θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
250 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

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

6.2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ
τουσ όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα), για
τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 750 ϊρεσ λειτουργίασ
κυρίων μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν οριςτικι
παραλαβι αυτϊν.
6.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ Σφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
Σφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
6.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά
τθν
παράδοςι
του
καινοφριοσ,
μθ
ανακαταςκευαςμζνοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ (State of the
Art Technology).
6.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
6.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Υπθρεςία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε βλάβθσ /
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε πρόςφορο
μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο προμθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και δευτερεφοντοσ
εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν θμερομθνία
ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Οι
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
6.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ ι 250 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει
πρϊτο).
6.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
6.10. Εφόςον θ αρμόδια Υπθρεςία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

6.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει)
επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

6.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Τα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
6.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. Στθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
6.14. Προλθπτικι Συντιρθςθ.
6.14.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
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περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
6.14.2. Το κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
6.14.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
6.14.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ

ΝΑΙ

7.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 7.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.

ΝΑΙ

7.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
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που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
7.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να
μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ
θ
διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του ζτουσ
(μεταβάλλεται
ανάλογα με το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ
τθσ θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το
ςκάφοσ βρίςκεται εκτόσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ
και
απόδοςθσ.

ΝΑΙ

7.4. Πίνακασ Διαθεςιμότητασ κάφουσ – Εξοπλιςμοφ &
Αποκατάςταςησ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Πίνακασ Διακεςιμότθτασ Σκάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Μζγιςτοσ
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
απόκριςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμ
Α/
Είδοσ
Διακε
(από τθν
άτων
Α
εξοπλιςμ
ςιμότθ
αναγγελία
οφ
τα
τθσ
(%)
βλάβθσ)
Εντό
Εντόσ
σ
Ε.Ω.Κ.
Κ.Ω.
Κ.

1

Βαςικόσ

95%

48Ώρεσ

240

360
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εξοπλις
μόσ

2

Δευτερεφω
ν
εξοπλις
μόσ

Ώρε
σ

Ώρεσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

48 Ώρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
–

720 Ώρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

8.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να κζςει
ςε λειτουργία Υπθρεςία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ των ςκαφϊν,
γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Υπθρεςίασ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
8.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Υπθρεςία Τεχνικισ
Υποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Στθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Υπθρεςία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Υπθρεςία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του
προμθκευτι.
8.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
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το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Τυχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
8.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.
8.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία Τεχνικισ Υποςτιριξισ του.
8.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ Τεχνικισ
Υποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.
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8.7. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ των
τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα
γίνεται άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
προκειμζνου επιλθφκεί για τισ περεταίρω ενζργειεσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΡΗΣΡΕ

ΝΑΙ

9.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 7.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

9.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 7.4.
Σ.Β.: Συντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 7.2.
Κ.Μ.Ε.: Το Κόςτοσ τθσ Μονάδασ Σκάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. Στο κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ
κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
Σ.Κ.Ε.: Το Συνολικό Κόςτοσ του Σκάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.
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9.3. Στισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

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

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (Συνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(Συνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
9.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με την οικονομική προςφορά του
υποψηφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε
καμία περίπτωςη δεν περιλαμβάνονται οικονομικά
ςτοιχεία επί τησ τεχνικήσ προςφοράσ του υποψηφίου
Αναδόχου.
9.7. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΝ ΤΝΕΧΕΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
10.1. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

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

ΝΑΙ

10.3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 7.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςη δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τησ τεχνικήσ
προςφοράσ του υποψηφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΑΙ

11.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι/και Ελλθνικι γλϊςςα,
κα καλφπτει όλο τον παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ
εξοπλιςμό και κα καλφπτει όλα τα αντικείμενα που
αφοροφν ςτθ χριςθ του, ςτισ μζγιςτεσ επιχειρθςιακζσ του
δυνατότθτεσ και ςτθν επιπζδου1 (προλθπτικι ςυντιρθςθ)
και 2 (εντοπιςμόσ βλάβθσ, αντικατάςταςθ LRU) ςυντιρθςι
του.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

11.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ του
εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ αρχικισ
προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι υπάρχει
απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι ανακεϊρθςι τθσ
να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο εντόσ
τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ απαίτθςθσ. Στθν αρχι κάκε
ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ
ανακεωριςεισ τθσ Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ
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προςωρινζσ ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
11.4. Στθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (όπου
υφίςταται), θ οποία κα αξιοποιθκεί για τθν παροχι
εκπαίδευςθσ και κα περιλαμβάνει περιγραφι και
λεπτομζρειεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, χειριςμοφλειτουργίασ (operation instruction manual), ςυντιρθςθσ και
ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance trouble shooting
manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ καλωδιϊςεων
(wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

11.5. Όταν δθμιουργοφνται κακ’ όλθ τθν περίοδο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΝΑΙ

13.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.

ΝΑΙ

13.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (on-

ΝΑΙ
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the-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο είτε
είναι ςτο Εςωτερικό ι ςτο Εξωτερικό.
13.3. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να
καλφψει το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα
υποχρεοφται με δικά του ζξοδα (μετάβαςθσ, επιςτροφισ,
διαμονισ, εκπαίδευςθσ) να αποςτείλει το προςωπικό τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο εξωτερικό προσ ολοκλιρωςθ τθσ
υποχρζωςισ του.

ΝΑΙ

13.4. Το εκπαιδευόμενο προςωπικό ανά ςκάφοσ κα
αποτελείται από τουλάχιςτον τρία (03) μζλθ του
πλθρϊματοσ ζκαςτου εκ των ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.-060-070-080.
Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ ςτο τεχνικό
προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε (05) άτομα
ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ – ναυτιλιακοφ – ραδιοναυτιλιακοφ,
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ βλάβεσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

13.6. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

13.7. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό που
κα εκπαιδευτεί ςτθ ςυντιρθςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνου
του
τεχνικοφ
προςωπικοφ
τθλεπικοινωνιακοφ – ναυτιλιακοφ –ραδιοναυτιλιακοφ
εξοπλιςμοφ, κα δοκεί από τον Ανάδοχο πιςτοποιθτικό για
τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των προβλεπομζνων Εργαςιϊν

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

14.1. Το ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν
(03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ εντόσ οκτϊ
(08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δεφτερο εντόσ εννζα (09) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο εντόσ δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου ςκάφουσ.
Στον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

14.2. Τόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΑΠΟΚΛΙΕΙ - ΙΟΔΤΝΑΜΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

15.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα

ΝΑΙ
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γίνονται
και οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ

ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και Απόδοςθσ
Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί
των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία
αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 40 και 60 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100%. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. »
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που
ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων
Αναδόχων.

Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ Κάλυψη τιθζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτήςεων

υντελεςτήσ
βαρφτητασ
(ςν) (%)

Βαθμολογία
(100-120)
(Κν)

ταθμιςμζνη
Βαθμολογία
(ςν*Κν)

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ

χετικζσ
παράγραφοι
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1

1.1

Σεχνικά Χαρακτηριςτικά
Το υλικό καταςκευισ τθσ
γάςτρασ του ςκάφουσ κα είναι
από
ειδικά
ενιςχυμζνα
ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE
MATERIALKEVLAR)
ι
FRP-GRP
ι
ςυνδυαςμό των ανωτζρω
υλικϊν ι ιςοδφναμα. Το
ςκάφοσ
να
φζρει
αεροκαλάμουσ
ι
fender
κλειςτισ
κυψελίδασ.
(Σε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με Fender
κλειςτισ
κυψελίδασ
αντί
αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ). Θ πλιρωςθ τθσ
προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ
να δθλωκεί με τθν τεχνικι
προςφορά.

40

20

1.1.8

(ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Στθν περίπτωςθ
που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ θ
προςφορά κα βακμολογείται
με 100).

1.2

2.4. Ο κινθτιρασ αμόλυβδθσ
βενηίνθσ κα ζχει ιπποδφναμθ
ικανισ ιςχφοσ, κα είναι νζασ
τεχνολογίασ,
ϊςτε
να
επιτυγχάνονται
οι
απαιτοφμενεσ
επιδόςεισ
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
τθσ παραγράφου 1.1.4. Το
ςκάφοσ κα πρζπει να διατθρεί
για τουλάχιςτον τζςςερεισ (04)
ϊρεσ ταχφτθτα τουλάχιςτον
είκοςι (20) κόμβουσ με τρία
(03) άτομα πλιρωμα ςε ιρεμθ
κάλαςςα.
Υψθλότερθ
ταχφτθτα ςτο διάςτθμα των
τεςςάρων (04) ωρϊν ςυνεχοφσ
πλεφςθσ
κα
αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον

20
2.4.
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πίνακα
αξιολόγθςθσ.

κριτθρίων

φνολο Βαθμολογίασ Αϋ Ομάδασ

40 %

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΗ
2

ΤΠΗΡΕΙΕ

2.1

Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα,
μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό,
μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κλπ) κακϊσ και διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων
Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία
οριςτικισ,
ποιοτικισ
και
ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
για
τθν
Ανακζτουςα
Αρχι.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται
ότι κάκε επιπλζον ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον
ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

2.2

Το ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί

60

20

6.1.

40

14.1.

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο ςκάφοσ εντόσ οκτϊ
(08) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δεφτερο εντόσ εννζα (09)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τρίτο εντόσ δζκα (10) μθνϊν
από τθν επόμενθ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου
ςκάφουσ.
Στον
παραπάνω
χρόνο
δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των
ςκαφϊν ςε ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
φνολο Βαθμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΤΝΟΛΟ

60%
100

U=

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

Προςφερκείςα τιμι
Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ
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ΤΠΟΕΙΔΟ Σϋ
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Προμήθεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) του Πλοίου Ανοικτήσ Θαλάςςησ (Π.Α.Θ./Λ..ΕΛ.ΑΚΣ.) 050».
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1. ΚΟΠΟ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΦΩΝ
1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια ενόσ (01) καινοφργιου και αμεταχείριςτου
ςκάφουσ με αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ,
μζγιςτου ολικοφ μικουσ (LMAX) τουλάχιςτον ζξι μζτρα
(6,00m) ζωσ ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (6,20m). Σο
ταχφπλοο ςκάφοσ, κα αποτελεί παρακολοφκθμα (TENDER)
του Πλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ-050 (Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.050).

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.5. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.5.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.5.5. πρόλθψθσ και
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

αντιμετϊπιςθσ

περιςτατικϊν

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.6. Σο ςκάφοσ ςτθ άκικτθ του κατάςταςθ, να ζχει τθν
απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι ϊςτε ακόμθ και αν
κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν ικανότθτα να παραμείνει
ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα μπλοκ του κινθτιρα/ρων
πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ ζτςι ϊςτε να μπορεί να
κινθκεί αυτοδφναμα.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

1.1.9. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα (AISI-SAE inox 316L ι

ΝΑΙ
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ιςοδφναμο).
1.1.10. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου
όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ
κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.4 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ
και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

NAI

1.1.12.1. χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων και εξοπλιςμοφ.

NAI

1.1.12.2. χζδιο ανζλκυςθσ - ανακρζμαςθσ - ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.12.3. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.12.4. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

1.1.12.5. Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.12.1 ζωσ
1.1.12.4 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιοποιθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

NAI

NAI
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1.1.12.6. Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τον τφπο
των κινθτιρων, με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ
επιδόςεισ του ςκάφουσ, οι οποίεσ κα δθλωκοφν ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 2.8, 2.9 και 2.10.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΦΟ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ
2.1 Σο μζγιςτο ολικό μικοσ (LMAX) του ςκάφουσ να είναι
κατϋελαχιςτο ζξι μζτρα (6,00 m) μζτρα ζωσ μζγιςτο ζξι μζτρα
και είκοςι εκατοςτά (6,20 m). Σο μζγιςτο ολικό μικοσ (LMAX)
του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα ζξι μζτρα και είκοςι
εκατοςτά (6,20 m).
2.2. Σο μζγιςτο ολικό πλάτοσ (BMAX) να είναι κατϋζλαχιςτο
δφο μζτρα (2,00 m) μζτρα ζωσ μζγιςτο δφο μζτρα και
ςαράντα εκατοςτά (2,40 m). Σο μζγιςτο ολικό πλάτοσ (BMAX)
του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει α δφο μζτρα και ςαράντα
εκατοςτά (2,40 m).
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον
πζντε (05) άτομα. Οι κζςεισ τουσ κα πρζπει να είναι
κατάλλθλεσ και να φζρουν αντικραδαςμικά κακίςματα
τφπου Marine Jokey με πλευρικι ςτιριξθ και ςφςτθμα
ανάρτθςθσ. Θ επζνδυςθ των κακιςμάτων κα είναι
αδιάβροχθ και κατάλλθλθ για καλάςςιο περιβάλλον. Σα
κακίςματα να φζρουν ηϊνθ δφο (02) ςθμείων αεροπορικοφ
τφπου.

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

2.4. Ο κινθτιρασ/εσ κα ζχει ιπποδφναμθ ικανισ ιςχφοσ , κα
είναι νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Ο εξωλζμβιοσ κινθτιρασ κα πρζπει
να είναι ναυτικοφ τφπου.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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100 ναυτικά μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου
προκειμζνου να ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω
απαίτθςθ. Τψθλότερθ τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.9. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου
με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.11. Σο ςυνολικό βάροσ του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα
χίλια τριακόςια κιλά (1.300 Kg), με γεμάτεσ δεξαμενζσ
καυςίμου ςτο 100% και με δφο άτομα (ςυνολικοφ βάρουσ
150 Kg). Σα ανωτζρω κα τεκμθριϊνονται από τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.
2.12.1. Αεροκάλαμοσ: (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ).
2.12.1.1. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.12.1.2. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ
καταςκευισ του αεροκαλάμου. (ε περίπτωςθ που

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

NAI
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.12.1.9. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει, κατά μικοσ τθσ
κορυφισ του, αντιολιςκθτικά και ανκεκτικά ςτθν ςκλθρι
χριςθ επικζματα, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ ανδρϊν

ΝΑΙ
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ςτο ςκάφοσ, αλλά κυρίωσ για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
ανδρϊν ςε πλοίο κατά τθν διενζργεια νθοψίασ, όπου
απαιτείται θ αναμονι επί του αεροκαλάμου με πλιρθ
ατομικό φόρτο για τθν διενζργεια τθσ επιχείρθςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)
2.12.1.10. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο.
μζλοσ I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.12.1.11. το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου και
εκατζρωκεν των πλευρϊν του ςκάφουσ κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ, που να δθμιουργεί ηϊνεσ ανακρζμαςθσ και
περιςυλλογισ προςωπικοφ από τθν κάλαςςα. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.12.2. Fender κλειςτήσ κυψελίδασ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ αντί αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.)

ΝΑΙ
Να
Δθλωκεί

2.12.2.1. Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον φψοσ 0,40 Χ πλάτοσ 0,30 μζτρα ςε όλο το
μικοσ του Fender. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.12.2.3. Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ κα ενιςχφεται –
επικαλφπτεται εξωτερικά από επίςτρωςθ ελαςτομερϊν
υλικϊν ι από NYLON καλφμματα ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω ςε όλο του το μικοσ. Σο χρϊμα του ελαςτομεροφσ
ι των καλυμμάτων του Fender κακϊσ και επιπρόςκετεσ
ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender
κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ
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2.12.2.4. ε τουλάχιςτον πζντε (05) ςθμεία ανά πλευρά επί
του Fender, δεξιά και αριςτερά, κα υπάρχει αντιολιςκθτικι
επζνδυςθ, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των
επιβαινόντων. Κατά μικοσ των πλευρϊν του ςκάφουσ κα
υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ ελαςτικϊν
χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του
μικουσ του ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.13. Γάςτρα:

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.17. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ
ι από αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ
καταςκευισ του ςκάφουσ. Θ μελζτθ κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.18. Θα υπάρχει ςφςτθμα ανακρεμάςεωσ μονοφ ςθμείου
επί του ςκάφουσ, ςυμβατό με τισ διαςτάςεισ και τισ
ικανότθτεσ του ςυςτιματοσ ανζλκυςθσ/κακζλκυςθσ που
διακζτει το μθτρικό πλοίο. Σο προαναφερκζν ςφςτθμα κα
είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ϊςτε κατά τθν ανακρζμαςθ
να επιτυγχάνεται θ ομαλι/αςφαλισ κακζλκυςθ του
ςκάφουσ από το υπάρχον ςφςτθμα του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-050
ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ςτεγανότθτασ με το κατάςτρωμα.
2.20. Σο ςκάφοσ κα φζρει κονςόλα χειριςμοφ που κα μπορεί
να δεχκεί όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου και χειριςμοφ
των μθχανϊν, ςυςςωρευτϊν, δεξαμενϊν καυςίμου, το
υδραυλικό τιμόνι, τα ςυςτιματα ναυτιλίασ με τισ οκόνεσ
επιλογϊν για Plotter – GPS – Radar – AIS, τον
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (Π/ΔVHF/DSC), τουσ διακόπτεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ ρευματοδότεσ.
Όλα τα όργανα και οι διακόπτεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου και
υδατοςτεγανοί με προδιαγραφζσ κατά τουλάχιςτον (IP66). Θ
κονςόλα κα διακζτει πρόςκετο ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ
φωτιςμό, χειρολαβζσ για τθ ςυγκράτθςθ του πλθρϊματοσ
κα αλεξινεμο. Θ κονςόλα κα φζρει ςε κατάλλθλο ςθμείο
ικανϊν διαςτάςεων υδατοςτεγζσ αςφαλιηόμενο καπάκι για
τθν επικεϊρθςθ των διαφόρων μθχανιςμϊν του εςωτερικοφ
τθσ. Για τθν προςταςία τθσ κονςόλασ κα διατεκεί κάλυμμα
από αδιάβροχο υλικό υψθλισ αντοχισ.
2.21. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει αναδιπλοφμενθ διάταξθ
τφπου Roll Bar. Σο υλικό καταςκευισ κα πρζπει να είναι από
ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό κατάλλθλο για ναυςιπλοΐα. Να
λθφκεί κάκε μζριμνα από τον Ανάδοχο ϊςτε θ καταςκευι
του Roll Bar να μθν δθμιουργεί προβλιματα και να μθν
εμποδίηει τθν κακζλκυςθ και ανζλκυςθ του ςκάφουσ από
τθν κζςθ ςτοιβαςίασ του με τθν υπάρχουςα επωτίδα
(καπόνι) ταχείασ άφεςθσ/ανάκτθςθσ του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
050. Σο Roll Bar κα πρζπει να καταςκευαςκεί κατά τζτοιο
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αντοχι του
με το μικρότερο δυνατό βάροσ. Επί του Roll Bar κα
τοποκετθκοφν οι κεραίεσ τθλεπικοινωνίασ (θ/οι κεραία/εσ
του Π/ΔVHF/DSC κα πρζπει να είναι αφαιροφμενθ/εσ και
αναδιπλοφμενθ/εσ), θ κεραία του Radar, οι φανοί
ναυςιπλοΐασ, ο προβολζασ ζρευνασ, φωτεινι μπάρα
χαμθλοφ προφίλ τφπου LED μπλε-κόκκινου φωτιςμοφ με
γωνία κζαςθσ 360o μοιρϊν και ςτεγανότθτα κατάλλθλθ για
χριςθ ςε ςκάφοσ, με κατάλλθλθ ςειρινα αςτυνομικοφ
τφπου. Θ ςειρινα να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 95db ςε
απόςταςι δφο (02) μζτρων. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ
μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που κα περιλαμβάνει θχείο και
μικρόφωνο. Θα φζρει τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ
ιχου όπου κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και
να τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο επί του ςκάφουσ. Θ
ζνταςθ εξόδου του ιχου από το θχείο να μθν είναι
μικρότερθ από 100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων από το
θχείο. Επιπρόςκετα κα υπάρχει προςκαφαιροφμενοσ ιςτόσ
για τθν ζπαρςθ ςθμαίασ διαςτάςεων τουλάχιςτον τριάντα

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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επί τριάντα εκατοςτϊν (30 εκ. Χ 30 εκ.).
2.22. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρία (03) ανά πλευρά κοτςανζλα
πρόςδεςθσ, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν πρόςδεςθ
του. τθν πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ κα υπάρχει από μια (01),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτθ δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίντα).
Επίςθσ να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ,
δφο (02) πρϊρα κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.24. Όλα τα μεταλλικά μζρθ του ςκάφουσ τονοδζτεσ,
τονοδθγοί, βάςεισ, βίδεσ, κ.λ.π. κα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI-SAE inox 316L ι ιςοδφναμο.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.27. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον τα κάτωκι όργανα
τοποκετθμζνα επί τθσ κονςόλασ τθσ παραγράφου 2.20.: Ζνα
ςτροφόμετρο για ζκαςτο κινθτιρα, μετρθτι ςτάκμθσ
καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι καυςίμου,
ταχφμετρο, δφο μετρθτζσ κλίςθσ trim, κερμόμετρο νεροφ
κινθτιρα, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα αςφαλείασ,
όπωσ: Διακόπτθ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα προςδζνεται ςτο
χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ με κίνθςθ
πρόςω ι ανάποδα (starting gear protection), δείκτθ χαμθλισ
ςτάκμθσ λαδιοφ του κινθτιρα, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ
προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ του κινθτιρα, περιοριςτι
ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ του κινθτιρα. Επί τθσ
κονςόλασ κα είναι τοποκετθμζνοσ και ο διακόπτθσ
λειτουργίασ τθσ αντλίασ αντλιςεωσ υδάτων του ςκάφουσ.
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο κακενόσ
εκάςτου από τα προςφερόμενα είδθ.
2.28. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι F≤1 για το μζγιςτο βφκιςμα λειτουργίασ. Θ
μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο ναυπθγό –
μθχανολόγο μθχανικό, (εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από
αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ

ΝΑΙ
Να
Δθλωκεί

ΝΑΙ
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του ςκάφουσ) ι από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ
ανωτζρω μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΦΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

3.1. Σο ςκάφοσ κα φζρει εργαλειοκικθ με εργαλεία
επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για πρόχειρθ
επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου.

ΝΑΙ

3.2. Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) ποδαντλία ι χειραντλία
διπλισ ενζργειασ πλθρϊςεωσ αζρα αεροκαλάμων. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δεκατζςςερα (14)
πνευςτά ατομικά ςωςίβια (Life Jacket) τφπου «πζταλο»
εγκεκριμζνου τφπου κατά SOLAS. Σα ςωςίβια να φζρουν
υδροςτατικό ςφςτθμα αυτόματθσ πλιρωςθσ.

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

ΝΑΙ

3.8.4. Ζνα (01) τθλεςκοπικό γάντηο αλουμινίου.

ΝΑΙ

3.8.5. Δφο (02) ςειρζσ θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8.7. Οδθγίεσ χριςθσ ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Ελλθνικι ι / και Αγγλικι
γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

ΝΑΙ

3.8.8. Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8.12. Μία (01) πτερωτι (impeller) αντλίασ νεροφ ψφξθσ
για ζκαςτθ κφρια μθχανι.

ΝΑΙ

3.8.13. Δφο (02) ςειρζσ ανοδίων.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

3.8.17. Σζςςερα (04) ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

3.9. Σα υλικά των παραγράφων 3.8.8. ζωσ 3.8.17 κα
αποκθκευτοφν και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν μζχρι το πζρασ
του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3.10. Να φζρει φορθτό φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν,
τφπου μάχθσ. Σα υλικά να φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο
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με ιμάντεσ πλάτθσ και επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό,
κατάλλθλο για τθν κάλαςςα. Σο κάκε ςακίδιο να
περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί ελαςτικά γάντια
μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30
και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 /
ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και 10cm X 3 κουτιά/ Πζντε (05)
τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.11. Να φζρει δφο (02) ςτεγανοφσ ςτο νερό,
επαναφορτιηόμενουσ, επιχειρθςιακοφσ φορθτοφσ φακοφσ
χειρόσ, τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000
Lumens ςτθν υψθλι ρφκμιςθ. Ο κάκε φακόσ κα πρζπει να
ζχει τθν δυνατότθτα να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με
επιλογζα δακτφλου. Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του κάκε
φακοφ πρζπει να μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται
από το φακό κακϊσ επίςθσ και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία
LED ζνδειξθσ επιπζδου φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει
ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν
υγραςία, και να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό
υλικό ςτθ διάβρωςθ και ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να
φζρει ωσ παρελκόμενα ο κάκε φακόσ τουλάχιςτον ζνα (01)
φορτιςτι.
3.12. Να φζρεται ωσ παρελκόμενο του ςκάφουσ ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον 18 Χ 50. Να
διακζτουν ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΛΙΜΟ –
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
4.1.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC 24W τφπου marine, αδιάβροχθ ςτθν
οποία κα παρζχεται με αυτόματα μζςα θ κζςθ του
ςκάφουσ και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοιχτοφ
τφπου ςκάφθ. Να φζρει ψθφιακό επιλογζα κλιςθσ. Να ζχει
ενςωματωμζνθ θχθτικι ειδοποίθςθ. Να διακζτει
ενςφρματα ι αςφρματα ακουςτικά με μικρομεγάφωνο. Να
ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε δίκτυο με τα υπόλοιπα
όργανα. Να φζρεται εξωτερικό θχείο. Να διακζτει κφρα
τφπου ΝΜΕΑ2000 ι ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
4.2.
Ζνα (01) Marine Radar τφπου Doppler (Steady state
Radome) με δυνατότθτα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

4.5.
Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) κατάλλθλο ςφςτθμα
AIS (Αυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ
πλοίου) το οποίο να είναι ςυμβατό με το GPS – Plotter και
να απεικονίηει τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει
κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ STANDARD mode (κανονικι
λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode) και SECURE
mode (encrypted) κακϊσ και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ
των τριϊν λειτουργιϊν διακζτοντασ α) Αλγόρικμο
Κρυπτογράφθςθσ Blowfish (128bit) και β) Αλγόρικμο
Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance Encryption System)+. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
4.6.

Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) θλεκτρονικι πυξίδα.

4.7.
Σο
μαγνθτικι
διαμζτρου
ευδιάκριτο
κατάλλθλθ

ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
δζκα (10) εκατοςτϊν, εγκατεςτθμζνθ ςε
για τον χειριςτι του ςκάφουσ ςθμείο,
για ταχφτθτεσ άνω των ςαράντα πζντε (45)

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
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κόμβων. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο
4.8.
Οι
οκόνεσ
ενδείξεων
των
ςυςτθμάτων
παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 κα ζχουν
προδιαγραφζσ αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον (IP 66) και
κα είναι ορατζσ ςε πλιρθ θλιοφάνεια.

NAI

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΕΛΚΤΗ – ΚΑΘΕΛΚΤΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΗ

ΝΑΙ

5.1. Θ ανζλκυςθ - κακζλκυςθ του ςκάφουσ κα
πραγματοποιείται από τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα
ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ που φζρει το ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.050, για το οποίο προορίηεται το ςκάφοσ.

ΝΑΙ

5.2. Θ εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.050 κα γίνεται ςτον ιδθ υπάρχον διαμορφωμζνο χϊρο που
χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό. Εφόςον αυτό δεν είναι
εφικτό τότε οποιαδιποτε τροποποίθςθ πραγματοποιθκεί
για τθν εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
τότε αυτό κα βαρφνει τον ανάδοχό. Για τθν αςφαλι
ςτοιβαςία του ςκάφουσ με ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει
να προβλεφκεί κατάλλθλθ διάταξθ ζχμαςθσ αυτοφ ςτο
ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-050 ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα
επιχειρεί το ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ζνα εκ των ςθμείων τθσ
ζχμαςθσ του ςκάφουσ κα πρζπει να είναι ενιςχυμζνοσ
ανοξείδωτοσ κρίκοσ ςτο πρωραίο τμιμα τθσ γάςτρασ.

NAI

5.3. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-050, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Επιςπεφδουςα Τπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν
Μζςων (ΔΕΜ)+, θ οποία κα χορθγεί ςτουσ Τποψθφίουσ
Αναδόχουσ ςχετικι βεβαίωςθ όπου κα πρζπει να κατατεκεί
με τα λοιπά δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του
υποψιφιου Αναδόχου. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ είναι να
εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ τα απαιτοφμενα των παραγράφων
5.1-5.2-5.4 & 5.5. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ζχει τθ
δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με το
ςφςτθμα ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ του ςκάφουσ από το
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ κα μπορεί να λάβει πλθροφορίεσ για
τον χϊρο και τρόπο ςτοιβαςίασ επί αυτοφ. Από το πλιρωμα

NAI
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του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. εάν απαιτθκεί κα γίνει επίδειξθ του
τρόπου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
5.4. Οποιαδιποτε εργαςία – μετατροπι απαιτθκεί, για τθν
ανζλκυςθ – κακζλκυςθ και ςτοιβαςία του υπό προμικεια
ταχφπλοου ςκάφουσ επί του ιδθ υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ και ςτοιβαςίασ του ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-050, αυτό κα πραγματοποιείται με μζριμνα και
δαπάνθ του αναδόχου.

NAI

5.5. Εφόςον πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ επί τθσ βάςθσ
ςτοιβαςίασ του ςκάφουσ αυτι δεν κα πρζπει να επθρεάηει μεταβάλει τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά του ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-050. ( ευςτάκεια – κλίςθ - κλπ.). Ανεξάρτθτα εάν
πραγματοποιικθκε τροποποίθςθ τθσ βάςθσ ςτοιβαςίασ του
ςκάφουσ, κα πρζπει να προςκομιςτεί βεβαίωςθ
Διπλωματοφχου Ναυπθγοφ – Μθχανολόγου Μθχανικοφ,
(εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από αντίςτοιχο
επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ καταςκευισ του ςκάφουσ)
ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά του
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ-050. Θ Βεβαίωςθ κα προςκομιςτεί από τον
Ανάδοχο ςτθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ του Ζργου κατά τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΩΗ

ΝΑΙ

6.1.Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον ζναν (01) εξωλζμβιο
κινθτιρα αμόλυβδθσ βενηίνθσ ο οποίοσ κα επιτυγχάνει τισ
επιδόςεισ των παραγράφων 2.8, 2.9, 2.10. Θ διάταξθ των
κυλίνδρων να είναι κατακόρυφθ (ςε ςειρά), είτε ςε διάταξθ
V. Γίνεται αποδεκτι θ χριςθ υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό
του/των κινθτιρα/ων κα πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ.
Εφόςον φζρει περιςςότερουσ από ζνα κινθτιρα τότε οι
κινθτιρεσ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα
ηεφξθσ. Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει ζνα (01) ηευγάρι
ακουςτικά για το πλφςιμο του/των κινθτιρα/ων ι
ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του κινθτιρα με γλυκό νερό.
6.2. Σο ςκάφοσ κα ζχει αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι του.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ του
ςκάφουσ και με μόνο μία κφρια μθχανι εφόςον φζρει
περιςςότερεσ από μια μθχανι.
6.3. Θ/οι μθχανι/εσ κα διακζτει/τουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα, τα οποία κα πρζπει να αναφερκοφν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Να
δθλωκοφν
6.4. Θ κάκε μθχανι, εφόςον φζρει περιςςότερεσ από μια
μθχανι, κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριςτά και
να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ τουλάχιςτον δϊδεκα
(12) κόμβων με τζςςερισ (04) επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα
καυςίμου.
6.5. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.
6.6. Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.
6.7. Με τθν παράδοςθ ςκάφουσ κα παραδίδεται αρικμόσ
αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ με τον αρικμό των
κινθτιρων του ςκάφουσ. Οι αμοιβζσ ζλικεσ κα ζχουν τα ίδια
χαρακτθριςτικά των ελίκων που κα φζρει ο/οι κινθτιρασ/εσ
τθσ παραγράφου 6.1.
6.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει δεξαμενι/ζσ καυςίμου
καταςκευαςμζνθ/εσ από κατάλλθλο υλικό, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
100 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.9. Θ/οι δεξαμενι/ζσ δεν κα αποτελεί/αποτελοφν
καταςκευαςτικά ςτοιχεία τθσ γάςτρασ. Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα
φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν αποςτράγγιςι
τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ

–

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

7.5. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
τροφοδότθςθσ των ναυτιλιακϊν – τθλεπικοινωνιακϊν
οργάνων κατάλλθλα εγκιβωτιςμζνθ ενϊ κα υπάρχει θ
δυνατότθτα γεφφρωςθσ με επιλογζα με τισ ςυςτοιχίεσ των
ςυςςωρευτϊν που προορίηονται για τθν εκκίνθςθ τθσ/των
κφριασ/ων μθχανισ/ϊν. Θ φόρτιςθ κα γίνεται από τθν/τισ
κφρια/εσ μθχανθ/ζσ κατά τθ λειτουργία τουσ, ενϊ κα
υπάρχει κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τθν προςταςία των
οργάνων από υπζρταςθ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

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

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

8.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ςαράντα πζντε (45) κόμβοι.
8.1.3.2. Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

8.1.3.2.1. . ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι τζςςερα (04)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.2.2. . ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι οκτϊ (08) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.3. Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου τριϊν
(03) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ
ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα προκφψουν
κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό
προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 8.1.6.2.

NAI

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

ΝΑΙ

8.1.3.5. Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν με τθ κφρια μθχανι. Εφόςον το ςκάφοσ φζρει
περιςςότερεσ από μια μθχανζσ κα πραγματοποιθκεί δοκιμι
αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε λεπτϊν με τθν κάκε μθχανι
ξεχωριςτά κακϊσ και με το ςφνολο αυτϊν.

ΝΑΙ

8.1.4. Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ του
παρακολουκιματοσ ςτο μθτρικό ςκάφοσ (ΠΑΘ/Λ-ΕΛΑΚΣ
050) με το υπάρχον ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί
θ ορκι ανζλκυςθ – κακζλκυςθ από τθν επιφάνεια τθσ
κάλαςςασ ςτο μθτρικό ςκάφοσ και αντίςτροφα.

NAI

8.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
των παραγράφων 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 το ςκάφοσ κα
ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του,
κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

8.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά

ΝΑΙ
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ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.
8.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΑΙ

9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
το ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, μπαλόνια κλπ) και τον εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα κλπ)
κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων
του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι 750
ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
του, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
250 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

ΝΑΙ

9.2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ
του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα), για
τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 750 ϊρεσ λειτουργίασ
κυρίων μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν οριςτικι
παραλαβι αυτοφ.
9.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
9.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά
τθν
παράδοςι
του
καινοφριοσ,
μθ
ανακαταςκευαςμζνοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ (State of the
Art Technology).
9.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.

Να
δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
θσ
λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ
λειτουργί
ασ ΚΜ.
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ΝΑΙ
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9.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε βλάβθσ /
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε πρόςφορο
μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο προμθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και δευτερεφοντοσ
εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν θμερομθνία
ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Οι
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και τον εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ
τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ ι 250 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο).

ΝΑΙ

9.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
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ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
9.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

9.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει)
επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

9.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ του
ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτοφ, όταν θ
επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν περίπτωςθ
αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν κα είναι
καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου αποδεικνυόμενου από
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα προσ αντικατάςταςθ
εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο μετά τθν
αντικατάςταςι τουσ.
9.14. Προλθπτικι υντιρθςθ.
9.14.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ του, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
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περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:

ΝΑΙ

- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
9.14.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.14.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
9.14.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν
ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΜ αναλυτικι αναφορά όπου κα
καταγράφονται το ςφνολο των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ

ΝΑΙ

10.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 10.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΝΑΙ

10.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
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Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
10.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει
να μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ θ διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του
ζτουσ (μεταβάλλεται
ανάλογα με το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ τθσ
θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το
ςκάφοσ
βρίςκεται
εκτόσ επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ
και
απόδοςθσ.
10.4. Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

–

Εξοπλιςμοφ

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

1

Βαςικόσ
εξοπλις
μόσ

95%

48Ώρεσ

240
Ώρεσ

360
Ώρεσ
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&
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2

Δευτερεφω
ν
εξοπλις
μόσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

48 Ώρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
–

720 Ώρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

11.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
ςκάφουσ, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
11.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
Αναδόχου.
11.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
11.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχει το ςκάφοσ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.
11.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.
11.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΡΗΣΡΕ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

12.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 10.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 10.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ
κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.

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

=

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

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
12.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με την οικονομική προςφορά του
υποψηφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε
καμία περίπτωςη δεν περιλαμβάνονται οικονομικά
ςτοιχεία επί τησ τεχνικήσ προςφοράσ του υποψηφίου
Αναδόχου.
12.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.9. και 2.10. κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των τριάντα πζντε (35) κόμβων και των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει προςφερκεί ςτθ τεχνικι
προςφορά και που δε κα επιτυγχάνεται από το ςκάφοσ ο
Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1%
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ του ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΝ ΤΝΕΧΕΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
13.1. Ο Ανάδοχοσ

δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα

ΝΑΙ

NAI
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υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΑΙ

14.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι/και Ελλθνικι γλϊςςα,
κα καλφπτει όλο τον παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ
εξοπλιςμό και κα καλφπτει όλα τα αντικείμενα που
αφοροφν ςτθ χριςθ του, ςτισ μζγιςτεσ επιχειρθςιακζσ του
δυνατότθτεσ και ςτθν επιπζδου1 (προλθπτικι ςυντιρθςθ)
και 2 (εντοπιςμόσ βλάβθσ, αντικατάςταςθ LRU) ςυντιρθςι
του.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

14.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ του

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΝΑΙ
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16.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων του ςκάφουσ, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.

ΝΑΙ

16.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια
εταιρεία είτε είναι ςτο Εςωτερικό ι ςτο Εξωτερικό.

ΝΑΙ

16.3. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
τουλάχιςτον τρία (03) μζλθ του πλθρϊματοσ του ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ 050. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ ςτο
τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

16.5. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

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

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

17.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του ςκάφουσ.
τον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ του ςκάφουσ ςε ςυντομότερο χρόνο
κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΑΠΟΚΛΙΕΙ - ΙΟΔΤΝΑΜΑ

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και Απόδοςθσ
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί
των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία
αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 50 και 50 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100%. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. »
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που
ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων
Αναδόχων.

Α/Α

1

1.1

ΚΡΙΣΗΡΙΑ Κάλυψη τιθζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτήςεων

υντελεςτήσ
βαρφτητασ
(ςν) (%)

Βαθμολογία
(100-120)
(Κν)

ταθμιςμζνη
Βαθμολογία
(ςν*Κν)

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά
50
Θ ακτίνα ενεργείασ του
ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
100 ναυτικά μίλια με τθν
υπθρεςιακι ταχφτθτα του

χετικζσ
παράγραφοι
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ςκάφουσ
ςε
κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο,
το
ςκάφοσ
κα
φζρει
κατάλλθλθ/εσ
δεξαμενι/ζσ
καυςίμου προκειμζνου να
ανταποκρίνεται/ονται
ςε
ανωτζρω
απαίτθςθ.
Τψθλότερθ
τιμι
ακτίνασ
ενζργειασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

05

Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται
θ
ακτίνα
ενεργείασ,
κα
είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε
(35) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

10

1.3

Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε
(45) κόμβοι, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

10

1.4

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

25

1.2

2.8

2.9

2.10

2.12.2
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αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.)
(ΘΜΕΙΩΘ: τθν περίπτωςθ
που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ θ
προςφορά κα βακμολογείται
με 100).
φνολο Βαθμολογίασ Αϋ Ομάδασ

50 %

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΗ
2

2.1

ΤΠΗΡΕΙΕ
Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα,
μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό,
μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κλπ) κακϊσ και διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων
Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία
οριςτικισ,
ποιοτικισ
και
ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
για
τθν
Ανακζτουςα
Αρχι.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται
ότι κάκε επιπλζον ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον
ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει

50

25

9.1
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όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

2.2

Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του
ςκάφουσ. τον παραπάνω
χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο
χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ
κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν.
Παράδοςθ
του
ςκάφουσ ςε ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
φνολο Βαθμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΤΝΟΛΟ

25

17.1

50%
100

U=

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

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ε’
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 105
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2021/S 141-372914

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

1

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
www.hcg.gr
Πόλη:
Πειραιάς
Οδός και αριθμός:
Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. κωδ.:
18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Ανθυπασπιστής ΛΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας
Τηλέφωνο:
213-1374606
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Σύντομη περιγραφή:

ΑΡΙΘ. 06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 06/2021 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την
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Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 06/2021 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την

«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πλωτών επιχειρησιακών
μέσων» και συγκεκριμένα για την Προμήθεια των κάτωθι ειδών: ΕΙΔΟΣ Α΄ : Προμήθεια
δέκα (10) περιπολικών σκαφών με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, ολικού
μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής
κυψελίδας, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος)
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης
(option) μέχρι επιπλέον έντεκα (11), προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.500.000,00€
(500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.),
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 10.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος προαίρεσης, 500.000,00 € ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135303, ΕΙΔΟΣ Β΄ : Προμήθεια
δέκα (10) περιπολικών σκαφών με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού τύπου, ολικού
μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα, με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής
κυψελίδας, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος)
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης
(option) μέχρι επιπλέον δέκα (10), προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€
(500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.),
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 10.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος προαίρεσης, 500.000,00 € ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135304, ΕΙΔΟΣ Γ΄ : Προμήθεια
δύο (02) σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων - Νηοψιών της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μήκους από δώδεκα (12) έως
δεκατρία (13) μέτρα, με Fender κλειστής κυψελίδας και με εξωλέμβιους κινητήρες
αμόλυβδης βενζίνης, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 1.500.000,00€
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός:
135305, ΕΙΔΟΣ Δ΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) με αεροθάλαμο ή
με Fender κλειστής κυψελίδας, από επτά μέτρα και τριάντα εκατοστά (7,30) έως επτά
μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080,
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά σκάφος)
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός:
135306, ΕΙΔΟΣ Ε΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών διάσωσης (Fast Rescue
Boat), από έξι (6,00) μέτρα έως έξι μέτρα και είκοσι εκατοστά (6,20) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά
σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός
Αριθμός: 135307, ΕΙΔΟΣ ΣΤ΄ : Προμήθεια ενός (01) ταχύπλοου σκάφους (Tender), με
αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από έξι (6,00) μέτρα έως έξι μέτρα και
είκοσι εκατοστά (6,20) για το Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ
200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός
Αριθμός: 135308, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων
επτακοσίων πενήντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. –
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων #
10.500.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα
προαίρεσης), σύνολο ευρώ είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων #
23.250.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.»

Αριθμός αναφοράς αρχείου
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

2832.9/52981/2021/20-07-2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
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
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
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
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο
εξής:
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Ποσό
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
Προσδιορίστε
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

22

ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ

21PROC008969410 2021-07-23
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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