20PROC007082245 2020-07-24
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
Α∆ΑΜ:
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
Πίνακας Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Τηλέφ. 210-6551691
Φ.604/06/287011

ΚΟΙΝ. :

Σ. 1509
Αθήνα, 23 Ιουλ 2020
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε ∆ιαπραγµάτευση σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύµβασης µε αντικείµενο την
Προµήθεια Ελαστικών Λέµβων µετά Εξωλέµβιων Μηχανών, εκτιµώµενου
προϋπολογιζόµενου κόστους 420.000,00 ευρώ, απαλλασσοµένου ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ /
Αρχή µε κύρια δραστηριότητα: Άµυνα)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε2 / ΤΜΗΜΑ: ΙΙ
Ταχυδροµική διεύθυνση

Μεσογείων 229, Χολαργός

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός Κωδικός

15561

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

(0030) 2106551691

Φαξ

(0030) 2106551731

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

gen_e2ii@navy.mil.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Πλωτάρχης (Ο)
Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
www.hellenicnavy.gr
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Επιχειρησιακός Φορέας

ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (210-6551278)

Στοιχεία Επιτροπής που διενεργεί τη
διαπραγµάτευση
και
στην
οποία
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ
παραδίδονται
τα
απαιτούµενα
δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή

Τόπος διενέργειας διαπραγµατεύσεων

∆ιοίκηση ∆ιοικητικής Μέριµνας (∆∆ΜΝ) ,
Παπαρρηγοπούλου
2
–
Πλατεία
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα, τηλ:
210-3368630

Καταληκτική
Ηµεροµηνία
Κατάθεσης
05 Αυγούστου 2020, ώρα 09:00 π.µ.
∆ικαιολογητικών - Προσφορών
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών
και
έναρξης
της
διαδικασίας 05 Αυγούστου 2020, ώρα 10:00 π.µ.
διαπραγµάτευσης

Έχοντας υπόψη:
α.
Την κείµενη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών.
β.
Την
υπ’αριθµόν
Φ.
2020/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ Εντολή Προµήθειας.

604/160/260363/Σ.526/16

Ιουλ

γ.
Την υπ’αριθµόν 66/08 Ιουλ 20/ΓΕΝ/∆ΟΥ Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (20REQ007031735).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Την αποστολή πρόσκλησης για διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων,
σε κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής, για την προµήθεια ελαστικών λέµβων και
εξωλέµβιων µηχανών, για την παροχή διοικητικής υποστήριξης
(ανεφοδιασµός) των Πολεµικών Πλοίων που συµµετέχουν σε επιχειρήσεις
επιτήρησης και του ελέγχου των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών,
εκτιµώµενου
προϋπολογιζόµενου
κόστους
420.000,00
ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, απαλλασσοµένου ΦΠΑ). Ο κάθε
υποψήφιος ανάδοχος θα έρθει σε επαφή µε την επιτροπή διαπραγµατεύσεων
που φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα συνοπτικών στοιχείων, για την κατάθεση
δικαιολογητικών - προσφορών και την έναρξη των διαπραγµατεύσεων,
σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στην κατωτέρω παράγραφο 5.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1
Αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας είναι η διαπραγµάτευση
της τιµών, των όρων και κοινώς αποδεκτού σχεδίου σύµβασης για την
σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο την προµήθεια ελαστικών λέµβων και
εξωλέµβιων µηχανών. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης δίνεται στο συνηµµένο Παράρτηµα «Α».
2.2
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα τµήµατα (είδη) αλλά
για το σύνολο της ποσότητας εκάστου τµήµατος (είδους).
2.3
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
420.000,00 ευρώ απαλλασσοµένου ΦΠΑ.
2.4
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης κατά την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη
ποσότητα ποσοστό 15%, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του
ν.4412 /16.
2.5

Η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ορίζεται στις 20 ∆εκεµβρίου

2020.
2.6
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιµής, η οποία προσδιορίζεται από τον µικρότερο λόγο της προσφερόµενης
τιµής της προσφοράς προς τη βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης,
δηλαδή: Ανηγµένη Τιµή= Τιµή Προσφοράς / Βαθµολογία Τεχνικής
Αξιολόγησης.
2.7

Η τιµή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ.

2.8
Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο
Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης.
2.9
∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως
ορίζεται στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).
2.10 Η ισχύς των προσφορών θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10)
µηνών από την εποµένη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των
διαπραγµατεύσεων. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 97 του ν.4412/16.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
3.1
Είδος ∆ιαδικασίας: Η ανάθεση της προµήθειας υλικών να
διενεργηθεί µε την διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 32
παράγραφος 2 περίπτωση γ του ν. 4412/16 ως προς την οποία διάταξη το
άρθρο 96 του ν.4368/16 λειτουργεί συµπληρωµατικά, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ υποπερίπτωση δδ του ν.4013/11. Η
επιλογή της εν λόγω διαδικασίας αφορά σε κατεπείγουσα ανάγκη µη
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οφειλόµενη στο Πολεµικό Ναυτικό στο πλαίσιο συνδροµής του στην
αντιµετώπιση
της απρόβλεπτης
αύξησης των
προσφυγικών –
µεταναστευτικών
ροών
και
της
συνακόλουθης
προσφυγικής
–
µεταναστευτικής κρίσης τους τοµείς αρµοδιότητας του, ως παράγραφος 1 του
άρθρου 57 του ν.4686/20.
3.2
Χρηµατοδότηση της σύµβασης: Φορέας χρηµατοδότησης της
παρούσας σύµβασης είναι ο ΑΛΕ: 3120201001, Ειδικού φορέα:
1.011.701.00.000.00 «∆απάνες Μεταναστευτικών Ροών», Αρµοδιότητας
ΓΕΝ/Ε1-ΙΙΙ.
3.3

Έργο Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης:

α.
Η γνωµοδότηση προς το οικείο αποφαινόµενο όργανο για
την εκτέλεση της υπόψη προµήθειας, µε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης µε τους υποψήφιους αναδόχους που θα
συµµετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
β.
Η συλλογή και κατόπιν η αξιολόγηση, µετά από έλεγχο,
των απαραίτητων ∆ικαιολογητικών προερχόµενων από τους υποψήφιους
αναδόχους καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά
το στάδιο της επίτευξης συµφωνίας.
γ.
Η επιλογή του οικονοµικού φορέα, µε βάσει το κριτήριο
ανάθεσης.
δ.
Η διαπραγµάτευση των τιµών και η συµφωνία οριστικής
οικονοµικής προσφοράς από τον ανάδοχο, η οποία θα είναι κοινώς αποδεκτή.
ε.
Η διαπραγµάτευση και η κατάρτιση κοινώς αποδεκτού
σχεδίου σύµβασης και η υποβολή του στην Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2).
στ.
Επισηµαίνεται ότι η διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων
περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τα ακόλουθα:
(1)
Προσδιορισµός, ανάλυση και αποδοχή των
υλικών, που περιγράφονται στην παρούσα.
(2)
Τιµές Προµήθειας.
(3)
Χρονοδιάγραµµα Παραδόσεων και Πληρωµών του
συµβατικού αντικειµένου.
(4)
Τόπο και χρόνο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου.
(5)
Επεξήγηση των ειδικών όρων προµήθειας (αν
απαιτείται).
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
4.1
Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,
4.2
Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
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4.3
Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»,
4.4
Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
4.5
Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»,
4.6
Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων?»,
4.7
Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
4.8
Αξίας»,

Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης

4.9
Ν.2690/1999 (Α' 45)
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”,

“Κύρωση

του

Κώδικα

∆ιοικητικής

4.10 Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
4.11
∆ιατάκτες”,

Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

4.12 Υπ’αριθµ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
4.13 Υπ’αριθµ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
4.14 Υπ’αριθµ.
Φ.800/133/134893
(ΦΕΚ
Β’
2300/3-12-07)
‘’Μεταβίβαση Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και
Περιφερειακά Όργανα τις ∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄
1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12)
4.15 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143),
4.16 Νοµοθετικό
Αξιωµατικών»,

∆ιάταγµα

1400/73

«Περί

καταστάσεως

4.17 Π.∆. 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
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4.18 Π.∆. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών»,
4.19 ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου
3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).»,
4.20 Οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο εν λόγω θεσµικό
πλαίσιο, οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

5.1
Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών σε
έντυπη και ψηφιακή µορφή (οπτικός δίσκος-CD ή DVD) µέχρι την Τετάρτη 05
Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00 στην Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων κατόπιν
επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2103368630. Η αποσφράγιση των φακέλων των
δικαιολογητικών – προσφορών και η έναρξη των διαπραγµατεύσεων θα
διενεργηθεί την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα
Συσκέψεων της ΚΕΦΝ/ΑΕΠ, στο ισόγειο του Κτιρίου της ∆∆ΜΝ
(Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα).
5.2
Η διαδικασία δεν θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).
5.3
Όσοι εκ των υποψηφίων αναδόχων επιλέξουν την ταχυδροµική
αποστολή των προσφορών, θα πρέπει µε αποκλειστική ευθύνη των ίδιων να
µεριµνήσουν ώστε οι φάκελοι των προσφορών τους να παραδοθούν στην
επιτροπή διαπραγµάτευσης το αργότερο µία (1) ώρα πριν την λήξης της
προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ως ανωτέρω παράγραφο 5.1)
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
6.1

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

6.1.1 Το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
6.1.2 Η παρούσα εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρµογής του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
6.1.3 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της
αναθέτουσας
αρχής,
στη
διεύθυνση
(URL)
:
www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi.html , µε µέριµνα
ΓΕΝ/∆Ε∆ΗΣ.
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ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:

α.
τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ
του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.
β.
δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά
καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ.
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
ΓΛΩΣΣΑ
8.1
γλώσσα.

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική

8.2
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
8.3
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
8.4
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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8.5
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή
µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
8.6
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.1
8.7
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
9
Οι Ειδικοί Όροι της παρούσας καθώς και η Τεχνική
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις του
οικονοµικού φορέα.
10
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε
τους όρους της παρούσας.
11
Η διαπραγµάτευση θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και τις
προσθήκες αυτών, της παρούσης πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
12
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα
πρόσκληση και τα δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και
η χρήση της Πρόσκλησης από τον υποψήφιο ανάδοχο επιτρέπεται µόνο για
τις ανάγκες προετοιµασίας της προσφοράς του.
13
H συµµετοχή στο διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου
αναδόχου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων
που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
14
Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό
έλεγχο (ΓΕΝ/∆ΟΥ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του.
15
Τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαδικασίας και η κατακύρωση
τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από
γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας
Αρχής.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ
∆ιευθυντής Ε’ Κλάδου

1

Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«∆»
«Ε»
«ΣΤ»

Αντικείµενο της Σύµβασης.
Γενικοί Όροι ∆ιαπραγµάτευσης.
Ειδικοί Όροι ∆ιαπραγµάτευσης.
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών.
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σχέδιο Σύµβασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες προς Ενέργεια
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671,
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr
(Ευρεία Κοινοποίηση)
Αποδέκτες προς Πληροφορία
-ΣΓ/ΥΦΕΘΑ
-Υ/ΓΕΝ
-ΓΕΝ/∆ΚΓ
-ΓΕΝ/∆ΚΕ
-ΓΕΝ/Γ2
-ΓΕΝ/Ε2
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α/Α

1

2

Περιγραφή

Ελαστική Λέµβος
7-10 ατόµων
Ναυτικών Ειδικών
Επιχειρήσεων
CPV: 34522450-1
Εξωλέµβιοι
Κινητήρες 50 έως
55 Ίππων CPV:
42111100-1

Συνολική
Εκτιµώµενη Αξία

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Εκτιµώµενη Αξία ανά
Μονάδα Μέτρησης
(σε ευρώ,χωρίς ΦΠΑ)

Τεµάχια

8

32.500,00

260.000,00

Τεµάχια

8

20.000,00

160.000,00

(σε ευρώ,
συµπεριλαµβανοµέ
νων κρατήσεων,
χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ:

420.000,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Τεχνικός προσδιορισµός: Ως συνηµµένο Παράρτηµα «Ε»

2.
Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts): ∆ιοίκηση
Καταστροφών (∆ΥΚ) (Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά) (EL307)

Υποβρυχίων

3.

Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο έως 20 ∆εκεµβρίου 2020

4.

Σύνολο κρατήσεων: 6,27868 %

5.
Φόρος εισοδήµατος (ως παράγραφος 2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013): Κατά την πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα
παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4%.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ
Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1.1
Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπονται από
τις διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώµα της
παρούσας πρόσκλησης.
1.2
∆ικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έχουν:
α.

Φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά.

β.

Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.

γ.
Ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων
των προσωρινών συµπράξεων, των οποίων τα µέλη έχουν τις ευθύνες ως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/16 (Α’147//0808-16).
1.3
Τα εν λόγω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι
εγκατεστηµένα σε:
α.

Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.

Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.).
γ.
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) στην περίπτωση που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 καθώς και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι
της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων που κυρώθηκε µε τον ν.2513/97
(Α’139//27-06-97).
δ.
Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω
υποπαράγραφο 1.4(γ) και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ2
2.1
2

Οι Προσφορές κατατίθενται ως κατωτέρω:

Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16
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α.
Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
β.

Ένας

(1)

φάκελος

µε

την

ένδειξη

«Οικονοµική

Προσφορά».
2.2
Όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων της προσφοράς
υποβάλλονται στο σύνολό τους σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως
επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην επιτροπή διαπραγµάτευσης.
2.3
Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για
προσκόµιση εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση
των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του
ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν
υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής
και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του
ν.4250/14.
2.4
∆εν
αναπροσαρµογής.

επιτρέπονται

προσφορές

που

θέτουν

όρο

2.5
Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της.
2.6
Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε
έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία
µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και
οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ3
3.1
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι
(διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια
καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16):
α.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) /
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), ως αυτό προβλέπεται
µε το άρθρο 79 του ν.4412/16.
β.
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή
έµµεσο αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών
κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το
χρόνο αποστρατείας τους.
γ.
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο
αριθµός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).4
δ.
Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή της ρήτρας
Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους της παρούσας
(Παράρτηµα «Γ»). (εφόσον η υπόψη διαδικασία αφορά σε προµήθεια υλικών).
3
4

Άρθρο 93 του ν.4412/16

Άρθρο 130 του ν.4412/16.
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3.2
Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την
παρακάτω διαδικασία:
α.

Η αναθέτουσα αρχή:

(1)
∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα
κατάλληλα
πεδία)
µέσα
από
την
ιστοσελίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη
προµήθεια.
(2)
Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ,
επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf).
(3)
Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν
είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε
στους Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει
ψηφιακά.
(4)
Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά
υπογεγραµµένο .pdf), τα διαβιβάζει στον υποψήφιο οικονοµικό φορέα,
κατόπιν επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2, τηλ; 210-6551691,
email: gen_e2ii@navy.mil.gr).
β.

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:

(1)
Πρέπει να αποθηκεύσει το ΕΕΕΣ στον Η/Υ του και
να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που
παρέλαβε από την Αναθέτουσα Αρχή.
(2)
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και
επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την
αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.
(3)
Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε
εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου
προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows,
το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ
µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.
(4)
Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε
(ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(5)
Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε
µορφή .xml όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της
προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
γ.
Η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε
τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση
(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε
(https://espdint.eprocurement.gov.gr).
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3.3
Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
ν.4412/16, αφορά ιδίως:
α.
Τους
διαχειριστές,
στις
περιπτώσεις
εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
β.
Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα
πρόσωπα αυτά, µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να
απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά,
ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η
δήλωση / υπογραφή από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον
υπογράφοντα (µε τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε
περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα
στοιχεία.
3.4
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στις προσφορές απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ
τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Επίσης, όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ περιέχει τις
πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά
τους φορείς αυτούς.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ5
4.1
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο
Παράρτηµα «Γ» (Ειδικοί Όροι) και στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και
Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και τη
δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων της παρούσας διαδικασίας, βάσει
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόµενου συµβατικού
αντικειµένου, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω
Παραρτήµατα.
4.2
Τυχόν
απαιτούµενα
υποβάλλονται σε έντυπη µορφή.

τεχνικά

φυλλάδια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»6

5
6

Άρθρο 94 του ν.4412/16
Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16

(prospectus)
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5.1
Μέσα στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα πρόσκληση. Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το συµβατικό
αντικείµενο πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά,
η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην
σχετική παράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές που
συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις
οποίες θα γίνει η διαπραγµάτευση.
5.2
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα
αναγράφονται αριθµητικώς. Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, γίνεται µε δύο
δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία,
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
5.3
Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
για παράδοση των υλικών και υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα, ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
5.4
Η τιµή που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης θα
ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία
προσαύξηση τιµής µέχρι την ολοκλήρωση της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της
προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο.
5.5
Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα
υποβληθεί και δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος
της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια υλικών και
υπηρεσιών και τον επιθυµητό τρόπο πληρωµής.
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ7
6.1
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι.
6.2
Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η
αναθέτουσα αρχή καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά
τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας
υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εµπιστευτικότητας και
για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για
κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύµβασης.
7
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6.3
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η
αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τήρησή της.
6.4
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε
τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
6.5
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆
28/2015.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
–
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ8

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΙ

7.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η
συµπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ9
8.1
Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης θα υποβληθούν κατά τη φάση
της διαπραγµάτευσης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή λόγων
αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση
του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συµπλήρωση
του εν λόγω ΕΕΕΣ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µόνο από τον
οικονοµικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των προσφορών.
8.2
Απαιτείται η προσκόµιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, ως αναλυτικά
έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήµατος.
8.3
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό
µεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή
από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο).
8.4
Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος
ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η
8 Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16
9
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υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για
τους υπεργολάβους αυτούς.
8.5
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν.1497/1984 (Α΄188).
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ10
9.1
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
9.2
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η
προσφορά του
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ11
10.1 Η παράδοση και παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο
Παράρτηµα «Ε» της παρούσας πρόσκλησης και τα όσα ορίζονται από τα
άρθρα 206-221 του ν.4412/16.
10.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια
Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού
Φορέα.
10.3 Η Υπηρεσία που έκανε τις παραλαβές, συγκεντρώνει και
υποβάλλει απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον επιχειρησιακό
φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά /
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης.
10.4 Η ΓΕΝ/∆ΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και
διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής
για την εξόφληση του αναδόχου.
10.5
ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ12
11.1 Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, θα γίνει από
την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
10
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Άρθρα 206-221 του ν.4412/16
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11.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού
αντικειµένου υλοποιείται µε συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την
παράδοση των υλικών και υπηρεσιών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της
υπηρεσίας για το σύνολο των υπό προµήθεια υλικών και υπηρεσιών που
απαιτούνται κάθε φορά.
11.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την
παρουσία του αναδόχου ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος
προσυπογράφει µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το
επιθυµεί.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ13
12.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε Ευρώ (€).
12.2 Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το
άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής) κι εφόσον
προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης
(Παράρτηµα «Γ»). Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
12.3

Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής:

α.
Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η
προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16.
β.
Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος
υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β`
1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
γ.
Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να
πραγµατοποιηθεί εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για
την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
12.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίαςπλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα
αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση µε το χρόνο
συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. (µόνο σε περίπτωση σύναψης
συµφωνίας-πλαίσιο).
12.5

Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης:

α.
Για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή
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που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ
ΦΠΑ) της σύµβασης.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2)
µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της σύµβασης ή της
εκτελεστικής σύµβασης (αν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο).
γ.
Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
12.6
ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ14

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΗΝ

13.1 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την
εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε µέριµνα του
επιχειρησιακού φορέα, µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της
αναδόχου εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών
Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα
Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από
ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
συµβατικού αντικειµένου και του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων
δικαιολογητικών.
13.2 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο µπορεί να γίνει
µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α.
Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά
την οριστική παραλαβή των υλικών.
β.
Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι
ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης
και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών,
είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την
εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής
γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του
ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ.
2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου
των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων».
13.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στην
περίπτωση που θα υπάρξουν τµηµατικές παραδόσεις, µόνο µετά την
ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον
προβλέπονται από την παρούσα.
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13.4 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την
πιο πάνω προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4152/13.
13.5 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα
δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο
200 του ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
13.6 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν στον
Επιχειρησιακό Φορέα είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 (αν
πρόκειται για προµήθεια υλικών/ειδών) ή το άρθρο 219 (αν πρόκειται για
εκτέλεση εργασιών/παροχή υπηρεσιών) του ν.4412/16.
β.
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του
φορέα (µόνο για προµήθεια υλικών/ειδών).
γ.
δ.
Ενηµερότητας.

Τιµολόγιο του προµηθευτή.
Πιστοποιητικά

Φορολογικής

και

Ασφαλιστικής

ε.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην
παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για
τον έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού,
εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.
13.7 Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται
δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα.
13.8 Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ15
14.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη
και να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα
203-221 του ν.4412/16.
14.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη
του οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι
ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ16

15
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15.1 Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται µε µέριµνα του
Επιχειρησιακού Φορέα από την επιτροπή του ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς
προµήθεια υλικά και υπηρεσίες.
15.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν
τα αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ17
16.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα
που δεν ρυθµίζονται ρητώς από την πρόσκληση και τα παραρτήµατα αυτής ή
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις
αυτής εφαρµόζονται:
α.

Οι διατάξεις του ν.4412/16.

β.

Οι όροι της Σύµβασης.

γ.

Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ18
17.1 Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται.
17.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία
17.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων
της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
κυρίου αναδόχου.
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17.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα
στο άρθρο 131 του ν.4412/16.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς
να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν
γνωµοδότησης της Επιτροπής της περίπτωσης β της παρ. 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/16.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
19.1 Η παρούσα πρόσκληση και η σύµβαση που θα καταρτισθούν µε
βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε
διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας και της σύµβασης, ο
Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών
∆ικαστηρίων.
19.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι κείµενες
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζει ο συµµετέχων
οικονοµικός φορέας και δεν µπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους.
19.3 Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων
που αναφέρονται στην παρούσα.
19.4 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και
υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου.
19.5 Ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δεν µπορεί να επικαλεστεί
σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ
µέρους της Υπηρεσίας.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Πίνακας Περιεχοµένου Φακέλων Προσφοράς.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΟ Φ.604/06/2870111/Σ. 1509

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1
Α/Α

∆ικαιολογητικό

1.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται µε το άρθρο 79 του
ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σηµειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι φορείς στις
ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας και το οποίο είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο από τον εκδότη τους.

2.

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε
εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία
από το χρόνο αποστρατείας τους.

3.

Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).

4.

Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς
Όρους της παρούσας (Παράρτηµα «Γ»).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2
Α/Α
1.

∆ικαιολογητικό
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος «Β».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ3
Α/Α
1.

∆ικαιολογητικό
Απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη µορφή ∆ήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό
τη µορφή pdf):
α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς
β. Χρόνο Παράδοσης Παρεχόµενων Ειδών
γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής (βλ. Παράρτηµα «Β»)

1

Αναλυτικά ως παράγραφος 3 του Παραρτήµατος «Β»
Αναλυτικά ως παράγραφος 4 του Παραρτήµατος «Β»
3
Αναλυτικά ως παράγραφος 5 του Παραρτήµατος «Β»
2
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ4
Α/Α

∆ικαιολογητικό

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολής του, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα για
κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.

4.

Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους.

5.

Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής των πράξεων
επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

6.

Για τις συµβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών ,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία.

5

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους.
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό
των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή
κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των
µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης
των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί
δεν της είναι γνωστοί.

4
5

Αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήµατος «Β»
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Παρατηρήσεις:
Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη
µορφή, πρέπει να είναι:
α.
Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.
β.
Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.
γ.
Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ
Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Τα προς προµήθεια είδη, θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές
ανάγκες της ∆ιοίκησης ∆ιοικητικής Μέριµνας του ΠΝ, αναφορικά µε την
παροχή γενικής υποστήριξης σε ανεφοδιασµό προς τις υποστηριζόµενες
µονάδες, ήτοι τα Πολεµικά Πλοία που συµµετέχουν στις επιχειρήσεις για τον
έλεγχο των προσφυγικών–µεταναστευτικών ροών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
2.
Τα προς προµήθεια είδη και τα υλικά/εξοπλισµός/µέρη αυτών,
πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
3.
Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ε» της παρούσας.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
4.1
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
αντικείµενο το αργότερο µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου 2020.

το

συµβατικό

4.2
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί
την προµήθεια, τον φορέα προορισµού και την επιτροπή παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
5.
Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο DDP
(Incoterms 2010) στον τόπο παράδοσης που περιγράφεται στο Παράρτηµα
«Α» της παρούσας ∆ιακήρυξης.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
6.
Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τα άρθρα 210 έως
212 του ν.4412/16.
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
7.
Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της Σύµβασης πίστωση θα
ανέλθει στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ
απαλλασσοµένου ΦΠΑ και θα διατεθεί από ΑΛΕ: 3120201001, Ειδικού Φορέα
1.011.701.00.000.00 «∆απάνες Μεταναστευτικών Ροών», Αρµοδιότητας
ΓΕΝ/Ε1-ΙΙΙ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
8.

Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:
α.

ΜΤΝ

: 4%

β.

ΕΛΟΑΝ

: 2%

γ.

Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)

: 0,12%

δ.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)

: 0,024%

ε.

ΑΕΠΠ

: 0,06%

στ.

Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)

: 0,0018%

ζ.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)

η.

ΕΑΑ∆ΗΣΥ

: 0,07%

θ.

Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)

: 0,0021%

ι.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ): 0,00042%
Σύνολο

: 0,00036%

:6,27868 %

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας,
σύµφωνα µε τον ν. 4172/13.
∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
9.
Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα ή όλα τα τµήµατα
(είδη) αλλά για το σύνολο της ποσότητας εκάστου τµήµατος (είδους).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
10.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από
επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα. Κατά
την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
10.2 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν
θα βαρύνει τον ανάδοχο.
10.3 Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους
συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε
παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές
(πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) υποβάλλονται στον Επιχειρησιακό Φορέα
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(ΓΕΝ/Γ2) και
αναδόχους.

κοινοποιούνται Αναθέτουσα

Αρχή

(ΓΕΝ/Ε2) και στους

10.4 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η
απαρέγκλιτη προσκόµιση των ακόλουθων:
α.

Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή

β.

Certificate of Conformity

γ.

Certificate of Origin

δ.

Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
11.
Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
α.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που
είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε µε το ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
β.
Να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του, προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση.
γ.
Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει αναφορικά µε
την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα να προσκοµίσουν κατάλογο των
πωλήσεων που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από
αντίστοιχα πρωτόκολλα ποιοτικής παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
της σύµβασης.
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
12.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση των
ποσοτήτων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105
του ν.4412/16.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
13.
επιστολές:

Για την παρούσα σύµβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές

α.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο µε ποσοστό
5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύµβασης και ισχύος
τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, η
οποία θα κατατεθεί από τον οικονοµικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο θα
κατακυρωθεί η σύµβαση, κατά την υπογραφή της σύµβασης.

20PROC007082245 2020-07-24
Γ-4
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
β.
Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα
παρασχεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας,
ποσοστού 5% (άνευ ΦΠΑ) ανά τεµάχιο του συµβατικού αντικειµένου για
χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία
παραλαβής.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
14.1 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές
Προδιαγραφές).
14.2 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης,
οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε
τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα
λοιπά τεύχη της σύµβασης.
14.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής,
προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον
χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση
του αναδόχου.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
15.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
15.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

16.1 Η χώρα µας ως µέλος του ΝΑΤΟ υποχρεούται να συµµετέχει
στο Σύστηµα Κωδικοποίησης Υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Codification SystemNCS), το οποίο µεταξύ άλλων αφορά στην απόδοση ενός µοναδικού αριθµού
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Ονοµαστικού (NATO Stock Number-NSN) σε κάθε υλικό που προµηθεύονται
οι Ένοπλες ∆υνάµεις.1 Κατόπιν αυτού, απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό
προµήθεια ειδών/υλικών που δεν είναι ήδη κωδικοποιηµένα.
16.2 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς, για όσα
από τα προσφερόµενα είδη/υλικά δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ,
πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς µε την υποβολή του φακέλου των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής τους την ακόλουθη Ρήτρα Κωδικοποίησης και
τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν στην
κωδικοποίηση υλικών.
«ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ»
1.

Σ’ αυτή τη Ρήτρα:

α. «Αρχή Κωδικοποίησης» σηµαίνει το Εθνικό Κέντρο
Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτηµένη ∆ιεύθυνση για κωδικοποίηση που
εδρεύει στη χώρα σχεδιασµού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από
αυτό το συµβόλαιο. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε
καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε
χώρα µε καθεστώς Tier 2 sponsorship , η «Αρχή κωδικοποίησης» θα είναι το
Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτηµένη ∆ιεύθυνση για την
κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή Προµηθειών».
β. «Αρχή Προµηθειών» σηµαίνει την υπηρεσία προµηθειών
µιας χώρας του ΝΑΤΟ ή µια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ.
γ. «Τεχνικά ∆εδοµένα» σηµαίνει τα µηχανολογικά σχέδια, τα
πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκµηρίωση που απαιτείται για
την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή
Προµηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισµού που καλύπτεται από το
συµβόλαιο.
δ. «Ισοδύναµος συµβατικός όρος» σηµαίνει µια συµφωνηµένη
συµβατική κατάσταση µε βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαµβάνει να
παράσχει τεχνικά δεδοµένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.
2 Τεχνικά
δεδοµένα
(συµπεριλαµβανοµένων
σχεδίων,
προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που
περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται µε σκοπό την
αναγνώριση / κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού σύµφωνα µε το κατά
ΝΑΤΟ Σύστηµα Κωδικοποίησης (NCS).
3. Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός
των προκαθοριζόµενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδοµένα για
όλα τα υλικά που περιέχονται στο συµβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται
να παρέχονται είτε σε µορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε
και όπου αυτό είναι διαθέσιµο, µέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής
Κωδικοποίησης σε δεδοµένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές
ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
4. Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδοµένα ή θα µεριµνήσει για την
ηλεκτρονική
πρόσβαση
σε
αυτά µέσω
διαδικτύου, από
τους
υποσυµβαλλόµενους ή τους προµηθευτές σε αίτηση των Αρχών
1

Α∆ Φ. 081/1/33315/Σ.9521/25 Μαι 20/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΑΕΕ/∆ΑΩ∆Π
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Κωδικοποίησης
συµβόλαιο.

µέσα

στο

χρονοδιάγραµµα

που

προδιαγράφεται

στο

5 Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδοµένων σε αρχική φάση, ο
ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά
που περιέχονται στο συµβόλαιο και η οποία προκύπτει από συµφωνηµένες
τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής
που λαµβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής του συµβολαίου.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει τους όρους αυτής της
Ρήτρας ή έναν ισοδύναµο όρο σε κάθε υποσυµβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η
διάθεση των τεχνικών δεδοµένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή
δεδοµένων γίνεται από υποσυµβαλλόµενο ή προµηθευτή, ο ανάδοχος θα
πρέπει να παρέχει λεπτοµέρειες για τους αριθµούς των υποσυµβολαίων ώστε
να µπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή
Κωδικοποίησης µε τον
υποσυµβαλλόµενο ή τον προµηθευτή απ’ ευθείας για τα δεδοµένα.
7. Στην περίπτωση ενός υποσυµβολαίου µε ένα κατασκευαστή σε
µία εκτός ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των
απαραιτήτων τεχνικών δεδοµένων από τον υποσυµβαλλόµενο/ προµηθευτή
και την παροχή τους στην Αρχή Προµηθειών.
8. Τα τεχνικά δεδοµένα για την Κωδικοποίηση πρέπει
να
περιλαµβάνουν το όνοµα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του
σχεδιασµού, τον αριθµό σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθµούς
συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και ονοµασίες των υλικών εάν αυτά τα
στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόµενο κατάλογο ανταλλακτικών
(RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συµβαλλόµενοι να µην
παραπλανηθούν.
9. Εάν ο συµβαλλόµενος ή προµηθευτής έχει εκ των προτέρων
παράσχει τεχνικά δεδοµένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα
υλικά που περιέχονται σ’ αυτό το συµβόλαιο στην αιτούσα Αρχή
Κωδικοποίησης, πρέπει να επισηµάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή
Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. ∆ε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να
υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.
10. Ο συµβαλλόµενος, υποσυµβαλλόµενος ή προµηθευτής πρέπει
να έρχεται σε επαφή µε την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για
οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο σύστηµα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ.
16.3 Η µη αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς κι ως εκ τούτου οι συµµετέχοντες οικονοµκοί
φορείς δεσµεύονται να εξασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί κατασκευαστές –
υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια ειδών/υλικών θα διαθέσουν τα
απαιτούµενα για την κωδικοποίηση των υλικών στοιχεία.
16.4 Οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων στους οποίους θα
ανατεθεί η σύµβαση θέµατος και του Πολεµικού Ναυτικού, που απορρέουν
από την αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως:
α.

Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του
διαγωνισµού, οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς είναι υποχρεωµένοι να
απευθυνθούν στην αρµόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών
(ΑΥΚΥ), δηλαδή το ΚΕΦΝ/∆ιεύθυνση Μελετών και Μηχανογράφησης/Τµήµα
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Κωδικοποίησης Υλικών τηλ: 210-5531453, προκειµένου να ενηµερωθούν για
την διαδικασία απονοµής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους
πραγµατικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια υλικών.
β.
Πριν την υπογραφή της σύµβασης (ή συµφωνίας πλαίσιο)
θέµατος, οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να παραδώσουν στον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (οπτικός δίσκος CD
και µορφή αρχείου txt ή Εxcel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω
στοιχεία για τα υπό προµήθεια είδη/υλικά:
(1)

Ο

σχετικός αριθµός (Ρ/Ν)

του

πραγµατικού

(2)

Ο

κατά

κατασκευαστή

κατασκευαστή.
ΝΑΤΟ

κωδικός

–

υποκατασκευαστή.
(3)
Η πλήρης ονοµασία των ειδών/υλικών στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
(4)
Ο Κωδικός Ονοµαστικού (NSN) εφόσον τα
είδη/υλικά είναι ήδη κωδικοποιηµένα αλλά δεν περιγράφονται σχετικά στην
παρούσα.
γ.
Εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να
απευθυνθούν στην αρµόδια ΑΥΚΥ, προκειµένου να τους δοθούν οδηγίες για
τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να παραδώσουν για την
κωδικοποίηση των υλικών.
δ.
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρµόδια
ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ηµερών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο και σε
κάθε περίπτωση όχι µετέπειτα από την παρέλευση του συµβατικού χρόνου
παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών/υλικών.
16.4 Για τα είδη/υλικά της σύµβασης που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί,
οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται:
α.
Να προσκοµίσουν στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα
δηλώνουν τον NSN που έχει αποδοθεί.
β.
Να προσκοµίσουν στην αρµόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά
στοιχεία του υλικού τους ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για τη
διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των ειδών/υλικών.
16.5 Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υπό προµήθεια ειδών/υλικών
θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε συνέπεια η εγγυοδοσία
καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις των αναδόχων ως
προς την κωδικοποίηση των υλικών.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
17.1 Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της
υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του
άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 (Α’ 114//28-5-73), που αφορά στη µη
χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία
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Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το
χρόνο αποστρατείας του.
17.2 Ο ανάδοχος υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του ν.4412/16.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ
Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Α.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία1)
Ηµεροµηνία έκδοσης: ..
Της:
(Πλήρης
επωνυµία
2)
Φορέα .............................
(∆ιεύθυνση
Αναθέτουσας
.........................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

Αρχής/Αναθέτοντος

Φορέα3)

Εγγύηση της υπ’ αριθµ. .. ποσού .. ευρώ4.
Έχουµε την τιµή να της γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ευρώ 5 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)
..............................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
........................., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
......................... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών
προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.........................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.........................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.........................6
1
2

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
4
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
5
ο.π. υποσ. 3.
6
Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
3
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ της, εκ της ιδιότητάς της ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/της σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία)
..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
.....................................................1 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............2
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο της από τη συµµετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή της και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους της αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης της µέσα σε
....................ηµέρες 3 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..
4
.
Ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή της επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε
έγγραφη δήλωσή της ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα της
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
της Υπηρεσίας της, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά της θα της υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της5.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε6.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

1

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
3
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
5
Άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
6
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
2
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Β.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος . /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

..

Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
Φορέα1).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. .. ποσού .. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
4
ευρώ..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)
..............................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
........................., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
......................... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών
προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης
“(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................
∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
1
2
3

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσηµείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
5

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε .....
ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος
στα έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά
τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
8
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Γ.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ..
Κατάστηµα

.

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )


Ηµεροµηνία

έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. 

ΕΥΡΩ ..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
(και ολογράφως)... στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
..∆\νση
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το
% της συµβατικής αξίας προ
ΦΠΑ εκ.ΕΥΡΩ της µε αριθ..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί
σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια .της
(αριθ. ∆ιακ/ξης..) προς κάλυψη αναγκών του ., πλέον τόκων κατ
εφαρµογή του άρθρου 72 του ν. 4412/16.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε
µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει
µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ
Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
(ΠΕ∆-Α-00883 ΕΚ∆ΟΣΗ 2η / 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 /
https://prodiagrafes.army.gr/free/search_prodiagrafi.xhtml)
«ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 7-10 ΑΤΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
και
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
(ΠΕ∆-Α-00882 ΕΚ∆ΟΣΗ 2η / 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 /
https://prodiagrafes.army.gr/free/search_prodiagrafi.xhtml)
«ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ∆ΙΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 50 ΕΩΣ 55 ΙΠΠΩΝ»

**Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι οικονοµικοί ανάδοχοι µπορούν να κάνουν
λήψη των προδιαγραφών σε επεξεργάσιµη µορφή (αρχείο τ. word) στον
σύνδεσµο που περιγράφεται στον τίτλο κάθε προδιαγραφής κάνοντας
αναζήτηση µε τον κωδικό της κάθε ΠΕ∆.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» ΠΕ∆-Α-00883 Έκδοση 2η/20 Απρ 20.
«2» ΠΕ∆-Α-00882 Έκδοση 2η/20 Απρ 20.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΟ Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕ∆ – Α – 00883

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η

«ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 7-10 ΑΤΟΜΩΝ»
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙ∆Α
1.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

3

3.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3

4.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

6.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

7.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

8.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

16

9.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

17

10.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

18

11.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

19

3–9

9
9 – 13

14 – 16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ» - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ου ΕΩΣ 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙΙ» - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

25
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1

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1
H Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) αναφέρεται στα γενικά
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κατασκευής, εξοπλισµού, συντήρησης και εν συνεχεία
υποστήριξης ελαστικών λέµβων 7-10 ατόµων, οι οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων ∆υνάµεων.
1.2
Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕ∆ είναι οι ελάχιστες
απαιτήσεις της υπηρεσίας.
2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1
∆ιατάξεις του νόµου Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2
ισοδύναµο.

Έκδοση EN ISO 9001 (Quality Management Systems – Requirements) ή

2.3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.4
ΣΤΥΠ
κωδικοποίησης.

/

STANAG

3150,

3151,

4177,

4199,

4438

περί

ρήτρας

2.5
Οδηγία 2013/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
ης
20 Νοεµβρίου 2013, «για τα σκάφη αναψυχής και τα ατοµικά σκάφη και την κατάργηση
της οδηγίας 94/25/ΕΚ.
2.6
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της
παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων ∆υνάµεων. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν
αναφέρεται έτος έκδοσης ή έχει εκδοθεί νεώτερο έγγραφο εφαρµόζεται η τελευταία
έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της
παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων ∆υνάµεων µε µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η
προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

3

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1
Οι αριθµοί ταξινόµησης της λέµβου µετά των εγκατεστηµένων και
παρελκόµενων µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων της θα είναι σύµφωνα µε την:
3.1.1
Συµµαχική κωδικοποίηση ΝΑΤΟ, κατά ACodP - 2/3 : 1940 «Μικρά σκάφη»
(φουσκωτές λέµβοι).
3.1.2
Ευρωπαϊκή κωδικοποίηση κατά Regulation (EC) No 2195 / 2002 CPV:
34522450-1 «Φουσκωτά σκάφη».

4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1

Ορισµός Υλικού
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4.1.1
Η ελαστική λέµβος να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για συνθήκες
επιχειρησιακής χρησιµοποίησης στο θαλάσσιο περιβάλλον , το οποίο να πιστοποιείται
από διεθνώς αναγνωρισµένο νηογνώµονα.
4.1.2

Η επιβιωσιµότητα του σκάφους να είναι η µέγιστη δυνατή.

4.1.3
Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για τα απαραίτητα εξαρτήµατα των λέµβων ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή
υποστήριξη και ασφαλή λειτουργία τους.
4.2

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

Όλα τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4.2 αποτελούν βαθµολογούµενα
κριτήρια εκτός και αν αναφέρεται ότι είναι ουσιώδες κριτήριο ή επιθυµητό κριτήριο. Τα
ουσιώδη κριτήρια αποτελούν τους Απαράβατους Όρους (ΑΟ). Τα επιθυµητά κριτήρια
δεν αποτελούν δέσµευση για την Υπηρεσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα από
τον προµηθευτή για την παροχή και εγκατάσταση τους, µετά από απαίτηση της
Υπηρεσίας.
4.2.1
Η ελαστική λέµβος πρέπει να υπηρετείται από ένα άτοµο και να έχει τη
δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού, κατ’ ελάχιστο µιας οµάδας 6 ατόµων, ήτοι συνολικά
7 ατόµων, µε πλήρη φόρτο βάρους 30 kg ανά άτοµο. Συνολική µεταφορική ικανότητα
τουλάχιστον 1.000 κιλά [ 7 Χ (110 κιλά + 30 κιλά φόρτο)], πλην του βάρους του κινητήρα,
του καυσίµου και του λοιπού εξοπλισµού της λέµβου. Επιθυµητό το µεγαλύτερο
(ουσιώδες κριτήριο).
4.2.2
Η ελαστική λέµβος, να είναι καινούργια και πρόσφατης κατασκευής
(τελευταίας διετίας). (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.3
Το µέγιστο µήκος της ελαστικής λέµβου να είναι από 4,70 µέτρα και να µην
υπερβαίνει τα 4,80 µέτρα. Επιθυµητό το µικρότερο δυνατό (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.4
Το µέγιστο εξωτερικό πλάτος της ελαστικής λέµβου να είναι από 1,70 µέτρα
και να µην υπερβαίνει τα δυο (2) µέτρα. Επιθυµητό το µικρότερο δυνατό.(ουσιώδες
κριτήριο)
4.2.5
Το συνολικό βάρος της ελαστικής λέµβου άφορτης (χωρίς παρελκόµενα) να
µην υπερβαίνει τα 150kg. Επιθυµητό το µικρότερο δυνατό.
4.2.6
κριτήριο)

Το χρώµα της λέµβου να είναι µαύρο και να µην γυαλίζει (µατ).(ουσιώδες

4.2.7
Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ξεχωριστούς τοµείς/ αεροθαλάµους. Σε
κατάσταση «ανάγκης» και σε κατάσταση ελαχίστου φόρτου η λέµβος να µπορεί να πλέει,
έχοντας χάσει τον αέρα από τον ένα τοµέα του µπαλονιού. Επιθυµητό οι περισσότεροι
ξεχωριστοί τοµείς (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.8
Η ελαστική λέµβος να είναι συµβατή µε σύστηµα πρόωσης ενός εξωλέµβιου
κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου ή άλλου αντίστοιχου καύσιµου, κατάλληλης ιπποδύναµης
50-55 Hp µε µακρύ λαιµό (long shaft) (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.9

Καρίνα
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4.2.9.1
Η κατασκευή της καρίνας θα γίνει µε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας
και υγρασίας έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι µέγιστες τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων των
υλικών.
4.2.9.2

Η καρίνα να είναι ελαστική και φουσκωτή. (ουσιώδες κριτήριο).

4.2.10

Πάτωµα-Καθρέπτης

4.2.10.1
Το πάτωµα
αυτοστραγγιζόµενο.

να

είναι

κατασκευασµένο

µε

τρόπο

ώστε

να

είναι

4.2.10.2
Το πάτωµα να είναι κατασκευασµένο από βουλκανισµένο καουτσούκ µε
σκοπό τη µείωση του βάρους και τον περιορισµό του όγκου κατά τη µεταφορά (ουσιώδες
κριτήριο).
4.2.10.3
Στον καθρέφτη του σκάφους να υπάρχουν δυο ανεπίστροφες βαλβίδες
εξαγωγής νερού.
4.2.10.4
Να δέχεται εξωλέµβια µηχανή (ανάλογου βάρους και ιπποδύναµης) από 50
Hp µέχρι 55 Hp µε µακρύ λαιµό (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.10.5
Η ελαστική λέµβος
να φέρει φορητή αντλία αντλήσεως υδάτων, µε
χειροκίνητη λειτουργία (επιθυµητό κριτήριο).
4.2.10.6
Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σηµεία ανακρεµάσεως στο εσωτερικό
της λέµβου (στο πάτωµα ή/και στους αεροθαλάµους ή/και στον καθρέπτη) µε τις ανάλογες
ενισχύσεις από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυστεί ασφαλώς όλη η λέµβος,
συνυπολογιζοµένου και του φόρτου της (πλήρης φόρτος καυσίµων – εξοπλισµός –
εξωλέµβια µηχανή – πλήρωµα ενός ατόµου). Επίσης θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους
ιµάντες ανακρέµασης µε τα παρελκόµενα ναυτικά κλειδιά και κρίκους. Ο προµηθευτής να
υποβάλει µαζί µε τεχνική προσφορά, σχέδιο ανακρέµασης (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.10.7
Στο κέντρο των πατωµάτων και κατά µήκος αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον
δέκα κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών (πχ φόρτου προσωπικού).
4.2.10.8
Το χρώµα του πατώµατος και καθρέφτη να είναι µαύρου χρώµατος και να
µην γυαλίζει (µατ).
4.2.10.9
Ο καθρέπτης πρέπει να είναι σε θέση να δεχτεί στεγανό σάκο για
στεγανοποίηση της εξωλέµβιας µηχανής κατά την βύθιση της (επιθυµητό κριτήριο)
4.2.11

Αεροθάλαµοι

4.2.11.1
Οι πλευρικοί αεροθάλαµοι να φέρουν κυµατοθραύστη που θα παρέχει
επιπλέον προστασία κατά την επαφή µε έτερη λέµβο, πλοίο ή προβλήτα.
4.2.11.2
Οι βαλβίδες πληρώσεως των αεροθαλάµων να βρίσκονται στο εσωτερικό
µέρος των, και να είναι πλήρως προστατευµένες.
4.2.11.3
Οι αεροθάλαµοι να είναι κατασκευασµένοι από Neopren-Hypalon 1670 Dtex
ή ισοδύναµο υλικό.
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4.2.11.4
Οι αεροθάλαµοι εξωτερικά να διαθέτουν τουλάχιστον έξι λαστιχένιες
χειρολαβές ενισχυµένες και τοποθετηµένες συµµετρικά εκατέρωθεν ως προς τον διαµήκη
άξονα.
4.2.11.5
Να υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες τουλάχιστον στους δύο (2) κύριους
αεροθαλάµους. Το κάλυµµα τους (τάπα) να είναι από το ίδιο υλικό κατασκευής και να
συνδέεται µε την αντίστοιχη βαλβίδα, ούτως ώστε όταν είναι ξεβιδωµένο να µην χάνεται.
Να υπάρχει σε κάθε βαλβίδα, κάλυµµα (σκούφος) από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που να
καλύπτει όλη τη βαλβίδα, για την προστασία από τον ήλιο.
4.2.11.6
Το χρώµα των αεροθαλάµων να είναι µαύρο ή άλλο αντίστοιχο χαµηλής
ορατότητας και να µην γυαλίζει (µατ).
4.2.11.7
Στο πρωραίο και πρυµναίο τµήµα να υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές
δέστρες, για ρυµούλκηση του σκάφους (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.11.8
Επιπροσθέτως επάνω στα µπαλόνια από την εσωτερική πλευρά να
τοποθετηθούν δύο (2) θήκες από Neopren-Hypalon ή ισοδύναµο υλικό µε σκοπό την
τοποθέτηση πυροσβεστήρα και λοιπών σωστικών µέσων (καπνογόνα, φωτοβολίδες,
πυρσοί και φαρµακείο).
4.2.11.9
Οι αεροθάλαµοι να διαθέτουν σύστηµα ταυτόχρονης πληρώσεως µε χρήση
κατάλληλου φιαλιδίου (φιάλη αέρα οξυγόνου) (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.12

Κουπιά

Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) κουπιά, κατάλληλα στερεωµένα, σε ειδική θήκη,
στο εσωτερικό τµήµα της λέµβου (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.13

∆εξαµενή Καυσίµου (Κάνιστρα)

Το κάνιστρο καυσίµου να είναι τύπου εύκαµπτου ασκού χωρητικότητας 30 40 λίτρα. Κάθε λέµβος να συνοδεύεται από δυο (2) τουλάχιστον κάνιστρα (ουσιώδες
κριτήριο).
4.2.14

Εργαλεία λέµβου

Η λέµβος να παραδοθεί µε όλα τα ειδικά εργαλεία µέχρι επιπέδου βασικής
συντηρήσεως όπως προβλέπονται στα εγχειρίδια - σχέδια. Τα εν λόγω εργαλεία να είναι
τοποθετηµένα σε ελαστική αδιάβροχη θήκη (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.15

Φορητός εξοπλισµός
Η υπό προµήθεια ελαστική λέµβος να διαθέτει κατ’ ελάχιστο:

4.2.15.1

Έναν πυροσβεστήρα CO2 ενός (1) kg.

4.2.15.2
Τρία (3) σχοινιά των πέντε µέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαµέτρου
τουλάχιστον φ=10 χιλ.
4.2.15.3
Τρία (3) φουσκωτά µπαλόνια για πλευρική προστασία, µε βαλβίδα,
συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα σχοινιά ανακρεµάσεως τους.
4.2.15.4

Κάλυµµα (κουκούλα) λέµβου αδιάβροχο και από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό.
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4.2.16
Λοιπές απαιτήσεις.
4.2.16.1
Η λέµβος να έχει τη δυνατότητα να µεταφερθεί συσκευασµένη µε εναέριο
µέσο (ελικόπτερο-αεροπλάνο) και να µπορεί να ριφθεί από αυτό. (ουσιώδες κριτήριο)
4.2.17

Τρέιλερ (επιθυµητό κριτήριο).

4.2.17.1
Κάθε λέµβος να δύναται να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φορέα της, µετά
από απαίτηση της Υπηρεσίας. Να είναι καινούργιος στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης
τεχνολογίας, να µπορεί να µεταφέρει µε ευκολία έµφορτη (βασικό εξοπλισµό) την ελαστική
λέµβο και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα για την ασφαλή, οµαλή και
κανονική χρησιµοποίηση του.
4.2.17.2
Να είναι πιστοποιηµένο για κινηση σε δηµοσιο οδικό δίκτυο σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
4.2.17.3
Ο µεταλλικός σκελετός του να είναι καταλληλος και ανθεκτικός για χρήση σε
θαλάσσιο περιβάλλον και για καθέλκυση σκαφους στη θάλασσα.
4.2.17.4
Η καθέλκυση και η ανέλκυση της λέµβου να γίνεται µε την βοήθεια εργάτη ο
οποίος να είναι στερεωµένος στο εµπρόσθιο στέλεχος του φορέα.
4.3

Φυσικά Χαρακτηριστικά.

4.3.1
Τα υπό προµήθεια ΕΙ∆Η να είναι πλήρη, νέα, προσφάτου κατασκευής και σε
συµφωνία µε τους υπό παραγγελία Αριθµούς Ονοµαστικού (Α/Ο) ή P/N και NCAGE
CODE.
4.3.2
Ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να παραδώσει ανταλλακτικά µε νέους
Αριθµούς Ονοµαστικού, εφόσον αυτά είναι πλήρως εναλλάξιµα µε τα ΕΙ∆Η τα οποία
έχουν παραγγελθεί και αναλόγως πιστοποιήσιµα για τη χρήση τους από τον
κατασκευαστικό οίκο.

4.4

Αξιοπιστία

4.4.1
Η προσφερόµενη λέµβος να είναι πιστοποιηµένη µε CE κατηγορίας «Γ»
(Design Category “C”) . Σύµφωνα µε την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2013/53/ΕΕ λέµβοι-σκάφη της κατηγορίας «Γ» θεωρείται ότι είναι σχεδιασµένα για ανέµους
ισχύος µέχρι και έξι (6) µποφόρ και σηµαντικού κύµατος ύψους µέχρι και δυο (2) µέτρα
(ουσιώδες κριτήριο).
4.4.2
Η προσφερόµενη λέµβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να
προσφέρεται ήδη στην αγορά (ουσιώδες κριτήριο).
4.4.3
Για το σχεδιασµό και ναυπήγηση / κατασκευή ισχύουν τα καθοριζόµενα σε
οδηγία 2013/53/ΕΕ ( ουσιώδες κριτήριο).
4.4.4
Η χρήση των ελαστικών λέµβων, να καθορίζεται τουλάχιστον στα δέκα (10)
έτη, ως εκ τούτου απαιτείται το σύνολο των συστηµάτων / µηχανηµάτων / συσκευών και
της προσφερόµενης ελαστικής λέµβου, να υποστηρίζεται πλήρως για το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα (ουσιώδες κριτήριο).
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4.4.5
Η εµπειρία του κατασκευαστή στην κατασκευή λέµβων κατηγορίας <Γ> για
στρατιωτική χρήση να πιστοποιείται και από αντίστοιχο ιστορικό πωλήσεων
4.5

Περιβάλλον

4.5.1

Θερµοκρασία λειτουργίας:

4.5.1.1
Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυµητές οι
µεγαλύτερες ακραίες θερµοκρασίες.
4.5.1.2
Νερού: Τουλάχιστον από 0ο C έως +20ο C, επιθυµητές οι µεγαλύτερες
ακραίες θερµοκρασίες.
4.5.1.3
Θερµοκρασία αποθήκευσης: Τουλάχιστον
επιθυµητές οι µεγαλύτερες ακραίες θερµοκρασίες.

από -20ο C έως +55ο C,

4.5.2
Τα µεταλλικά και λοιπά εξαρτήµατα της λέµβου να είναι κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό.
4.6
Σχεδιασµός
και
Κατασκευή
«∆ιαλειτουργικότητα» - «Εναλλαξιµότητα»)

(∆υνατότητα

Συνεργασίας-

4.6.1
Κάθε µέσο - εξάρτηµα του «τµήµατος / συστήµατος» της λέµβου, πρέπει να
είναι εναλλάξιµο και αντικαταστάσιµο µε ακριβώς όµοιο µέσο - εξάρτηµα ίδιου τύπου
«τµήµατος / συστήµατος» άλλης όµοιας λέµβου (ουσιώδες κριτήριο).
4.6.2
Σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά («ενδεικτικού») αριθµού ονοµαστικού
(Α/Ο) δηλ. PART NUMBER (Ρ/N), είτε λόγω πρακτικής του εργοστασίου κατασκευής, είτε
λόγω διαφοροποίησης της σύνθεσης του «συγκροτήµατος», τότε ο επίσηµος
αντιπρόσωπος / διανοµέας υποχρεούται να υποβάλει σχετική βεβαίωση η οποία θα
πιστοποιεί την «εναλλαξιµότητα» και συµβατότητα («διαλειτουργικότητα» όπου απαιτείται)
των προσφεροµένων ανταλλακτικών, παρέχοντας τις προβλεπόµενες από την σύµβαση
εγγυήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας.
4.7

Σύνθεση υλικού / Παρελκόµενα

4.7.1

Ελαστική Λέµβος

4.7.2

Κουπιά

4.7.3

∆εξαµενή Καυσίµου ελαστική µεγέθους 30-40 λίτρων δυο (2) τεµ.

4.7.4

Εργαλεία λέµβου (ειδικά εργαλεία βασικής συντηρήσεως)

4.7.5
Φορητός εξοπλισµός (προβολέας, πυροσβεστήρας, φουσκωτά µπαλόνια,
ιµάντες ανακρεµάσεως, κάλυµµα κτλ).
4.7.6

Θήκες µεταφοράς ή κιβώτια.

4.7.7

Σύστηµα ταυτόχρονης πλήρωσης αεροθαλάµων
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1

Συσκευασία
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5.1.1
Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασµένα µε τρόπο που να
εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά, καθώς και την καλή διατήρησή τους σε περίπτωση
µακροχρόνιας αποθήκευσης. (βαθµολογούµενο κριτήριο)
5.1.2
Το υλικό συσκευασίας δε θα επιστρέφεται καθώς η αξία του περιλαµβάνεται
στη Συµβατική Τιµή των ΕΙ∆ΩΝ
5.2

Επισηµάνσεις Συσκευασιών

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει πλήρη κατάλογο συσκευασµένων
ειδών µέσα σε κάθε κιβώτιο. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού θα τοποθετείται στην
εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση και σε αδιάβροχο περίβληµα το
οποίο θα είναι κατάλληλα επισηµασµένο ώστε να µπορεί η επιτροπή παραλαβής να το
εντοπίσει. Ο κατάλογος να περιλαµβάνει όλα τα συµβατικά ΕΙ∆Η, τα οποία περιέχονται
στο κιβώτιο, µε τις παρακάτω πληροφορίες:
5.2.1
Αύξοντα Αριθµό (α/α). Ο αριθµός αυτός θα είναι γραµµένος και στην ατοµική
συσκευασία του ανταλλακτικού.
5.2.2

Όνοµα και διεύθυνση Προµηθευτή ή Κατασκευαστικού Οίκου.

5.2.3

Στοιχεία της σύµβασης.

5.2.4

Περιγραφή υλικού.

5.2.5
Αριθµό Ονοµαστικού (PART NUMBER - P/N) του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση αλλαγής του αριθµού, να αναγράφεται ο νέος και ο παλαιός αριθµός.
5.2.6

Ποσότητα ανά επιµέρους συσκευασία.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1
Γενικά 6.1.1
Κατά την κατασκευή ο προµηθευτής να
συµµορφώνεται µε όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
Ενόπλων ∆υνάµεων της σύµβασης, να εφαρµόζει τους κανόνες ορθής τεχνικής και
πρακτικής και να αποδέχεται τον έλεγχο της Υπηρεσίας και τις οδηγίες των εκπροσώπων
της για την πιστή τήρηση της προδιαγραφής. Επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια
εκτέλεσης της προµήθειας δεν είναι αποδεκτές οι προφορικές εντολές / οδηγίες που
τροποποιούν όρους της προδιαγραφής.
6.1.2
Για κάθε δοκιµή σε κάθε ελαστική λέµβο ξεχωριστά, να υπάρχει µια
αντίστοιχη αναφορά µε τα αποτελέσµατα δοκιµών, τα οποία θα αποτυπώνουν τα στάδια
της δοκιµής και τα ευρήµατα σε σχέση µε την Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων της
δοκιµής.
6.1.3
Τα έντυπα δοκιµών να περιλαµβάνουν τον αριθµό αναγνώρισης της
ελαστικής λέµβου, τον αύξοντα αριθµό της δοκιµής, την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, τις
υπογραφές των αρµόδιων που παρευρίσκονταν κατά τη δοκιµή και φωτογραφίες ή
οποιαδήποτε άλλα αρχεία τεκµηρίωσης που απαιτούνται για την πιστοποίηση της καλής
εκτέλεσης της δοκιµής.
6.1.4
Όλη η αλληλογραφία, συµπεριλαµβανοµένων των αναφορών που
προβλέπονται στη παρούσα ΠΕ∆ να υποβάλλεται από τον προµηθευτή στην επιτροπή και
σε ηλεκτρονική µορφή.
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6.1.5
Όσον αφορά τα συµβατικά ΕΙ∆Η, κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται
από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης (Certificate of Conformity - CoC) του Προµηθευτή.
6.1.6
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει συµπληρωµένο
αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγµα του οποίου µε οδηγίες συµπλήρωσης βρίσκεται
ανηρτηµένο
στην
ιστοσελίδα
«ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ
∆ΥΝΑΜΕΩΝ»
(https://prodiagrafes.army.gr), επιλέγονται αρχικά ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
και στη συνέχεια ΕΝΤΥΠΑ. ∆ιευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συµµόρφωσης δεν
απαλλάσσει τους προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα προδιαγραφή.
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»
6.2

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά
Όπως ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Σύµβασης.

6.3

Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές

6.3.1

Γενικά

6.3.1.1
Όλες οι εργασίες κατασκευής των ελαστικών λέµβων και οι σχετιζόµενες µε
αυτές εργασίες που θα λαµβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των Αναδόχων, δυνανται να
παρακολουθούνται από εντεταλµένο όργανο του Αγοραστή, µε έξοδα της υπηρεσίας, το
οποίο θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και την ποιότητά τους, µαζί µε όλα τα
άλλα όργανα ελέγχου ποιότητας του προµηθευτή και του κρατικού φορέα διασφάλισης
ποιότητας.
6.3.1.2
Το προσωπικό του εν λόγω κλιµακίου της Υπηρεσίας θα πρέπει να δύναται
να εισέλθει στις εγκαταστάσεις όλων των κατασκευαστών – υποκατασκευαστών, ώστε να
ελέγξει την εξέλιξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στα επιµέρους
µηχανήµατα, συσκευές και τις δοκιµές αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο προµηθευτής θα
παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (γραφεία / εξοπλισµό / µέσα) στο προσωπικό
του κλιµακίου µε έξοδα της υπηρεσίας.
6.3.1.3
Σε συνέχεια των παραπάνω δυνανται να γίνουν επιδείξεις σε µηχανήµατα,
συσκευές, εξοπλισµό και εξαρτήµατα της ελαστικής λέµβου. Επιπλέον των επιδείξεων η
ελαστική λέµβος και το σύνολο του εξοπλισµού να ελεγχθούν για να αποδειχθεί η
δυνατότητα εύκολου και πρακτικού χειρισµού, ευκολία και πρόσβαση για συντήρηση, η
ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας
6.3.2

∆οκιµές αποδοχής

6.3.2.1
Οι δοκιµές αποδοχής κάθε ελαστικής λέµβου που θα ναυπηγηθεί θα λάβουν
χώρα µε µέριµνα των Αναδόχων. Οι δοκιµές θα γίνουν µε τον κινητήρα που διαθέτει σε
χρήση η υπηρεσία. Οι δοκιµές θα γίνουν µε έξοδα των Αναδόχων και κατ’ ελάχιστον θα
αποτελούνται από δοκιµές αποδοχής εν πλω (Sea Acceptance Tests – SAT’s), που θα
γίνουν στην Ελλάδα και θα διενεργηθούν σε τοποθεσίες κατά την κρίση της αρµόδιας
επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διεξαχθούν σε δύο διακριτούς µεταξύ τους
χρόνους, όπως θα καθοριστεί στο συµβατικό κείµενο και θα επονοµάζονται έλεγχοι
παραλαβής προς χρήση και έλεγχοι οριστικής παραλαβής αντίστοιχα.
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6.3.2.2
Πριν την έναρξη κάθε δοκιµής εκκρεµότητες που υπάρχουν από
προηγούµενη δοκιµή θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί πλήρως και θα καταγράφεται
στην αντίστοιχη αναφορά αποδοχής της εν λόγω δοκιµής.
6.3.2.3
Τα προγράµµατα δοκιµών αποδοχής θα δοθούν από τους Αναδόχους το
αργότερο έξι (6) µήνες πριν την προγραµµατισµένη έναρξη των δοκιµών και θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία. Οι λεπτοµερείς προδιαγραφές / διαδικασίες για τις δοκιµές θα
παρασχεθούν από τους Αναδόχους τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν την
προγραµµατισµένη έναρξη της αντίστοιχης δοκιµής, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
λήψη από τους Αναδόχους της έγκρισης του κλιµακίου της Υπηρεσίας για αυτά. Οι
Ανάδοχοι θα υλοποιήσουν και θα αναθεωρήσουν στα προγράµµατα δοκιµών και τις
διαδικασίες τις παρατηρήσεις και σχόλια του κλιµακίου της Υπηρεσίας.
6.3.2.4
Τα προγράµµατα δοκιµών αποδοχής και οι διαδικασίες αποδοχής που θα
εκτελεσθούν, θα εκδοθούν στην Ελληνική ήκαι Αγγλική γλώσσα. Μετά από κάθε δοκιµή θα
συνταχθεί µία αναφορά αποδοχής δοκιµής η οποία και θα υπογραφεί από τα εµπλεκόµενα
µέρη µετά την ολοκλήρωση των σχετικών δοκιµών.
6.3.2.5
Οι Ανάδοχοι θα ενηµερώνουν τον Αγοραστή δύο (2) µήνες νωρίτερα για την
προκαταρκτική ηµεροµηνία ενάρξεως δοκιµής και η τελική ηµεροµηνία έναρξης θα
επιβεβαιώνεται εγγράφως δέκα (10) Εργάσιµες Ηµέρες πριν την έναρξη αυτής ώστε να
καταστεί δυνατή η συµµετοχή του προσωπικού του κλιµακίου σε αυτή την δοκιµή. Έξοδα
ταξιδιού και παραµονής του προσωπικού του κλιµακίου θα αναλαµβάνονται από τους
Αναδόχους. Ηµιτελείς εργασίες, ελαττώµατα, βλάβες, παραλείψεις, ζηµιές που θα
βεβαιωθούν κατά τη δοκιµή θα διορθωθούν από τους Αναδόχους, οι οποίοι θα
επαναλάβουν το µέρος της δοκιµής του αντίστοιχου συστήµατος, όπου απαιτείται για να
αποδείξουν την σωστή λειτουργία του συστήµατος.
6.3.2.6
Μια δοκιµή, όπου µόνον ήσσονος σηµασίας ελαττώµατα υπάρχουν, δεν θα
απορριφθεί, εφόσον αυτά τα ελαττώµατα δεν θα εµποδίζουν την υλοποίηση µίας
σηµαντικής λειτουργίας του συστήµατος ή θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
προσωπικού ή υλικού. Αυτά τα ελαττώµατα θα αποκαθίστανται το συντοµότερο δυνατόν.
6.3.2.7
Όλες οι δοκιµές θα γίνουν µε την πλήρη ευθύνη των Αναδόχων, που θα
διαθέσουν τις απαραίτητες συσκευές και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.
6.3.2.8
Με την ολοκλήρωση η αντίστοιχη αναφορά δοκιµής αποδοχής θα
υπογράφεται από τα εµπλεκόµενα µέρη. Εκκρεµότητες που δεν επηρεάζουν την
λειτουργία των συσκευών / συστηµάτων δεν θα αποτελούν αφορµή απόρριψης της
αντίστοιχης δοκιµής και µη υπογραφής του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Οι Ανάδοχοι θα
αναλαµβάνουν να αποκαταστήσουν µε δικά τους έξοδα αυτές τις εκκρεµότητες το
συντοµότερο δυνατόν.
6.3.2.9
Όλες οι δοκιµές θα υλοποιηθούν πριν την παράδοση κάθε ελαστικής λέµβου.
Οι δοκιµές θα διεξαχθούν σε δύο διακριτούς µεταξύ τους χρόνους και θα ονοµάζονται
έλεγχοι παραλαβής προς χρήση και έλεγχοι οριστικής παραλαβής για πλήρη αξιοποίηση
αντίστοιχα.
6.3.2.10
Η παράδοση των ελαστικών λέµβων θα βασίζεται στα αποτελέσµατα των
αναφορών δοκιµών αποδοχής, τα οποία θα αποδεικνύουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά
τους.
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6.3.2.11
Εν συνεχεία, η ελαστική λέµβος θα παραλαµβάνεται από την Επιτροπή
Παραλαβής και θα εκδίδεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση, δεόντως
υπογεγραµµένο από τους Αναδόχους και την Επιτροπή Παραλαβής. Στην φάση αυτή θα
µεταβιβάζεται η κυριότητα της ελαστικής λέµβου από τους Αναδόχους στον Αγοραστή και
κατ’ επέκταση στον Τελικό Χρήστη (Μονάδες Ειδικών ∆υνάµεων).
6.3.2.12
Ήσσονος σηµασίας αποκλίσεις από τις συµφωνηµένες επιδόσεις ή
ανεπάρκειες, οι οποίες δεν επηρεάζουν σηµαντικά τη λειτουργία της ελαστικής λέµβου, δεν
θα εµποδίσουν την αποδοχή της ελαστικής λέµβου, αλλά θα πρέπει να αποκαθίστανται σε
χρόνο όπως θα συµφωνηθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση της
ελαστικής λέµβου, και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την έναρξη των δοκιµών για την
οριστική παραλαβή τους, καθόσον θα αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεση τους.
6.3.2.13
Οι δοκιµές – έλεγχοι για την οριστική παραλαβή της κάθε ελαστικής λέµβου
θα εκτελεσθούν αµέσως µετά και το αργότερο εντός ενός (1) εξαµήνου από την παραλαβή
της προς χρήση και σύµφωνα µε τα όσα θα συµφωνηθούν από τους αντισυµβαλλόµενους
στο συµβατικό κείµενο. Επιλέγεται µεταγενέστερος χρόνος µε σκοπό:
6.3.2.13.1
Να έχουν αποκατασταθεί όλες οι εκκρεµότητες οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάζουν την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των συστηµάτων της ελαστικής λέµβου.
6.3.2.13.2
Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπαίδευσης του προσωπικού του
Αγοραστή στα διάφορα συστήµατα, στον προγραµµατισµό τους και την υποστήριξη τους
ώστε να είναι αντιπροσωπευτικότεροι οι έλεγχοι από πλευράς του Αγοραστή.
6.3.2.13.3
Να έχει ολοκληρωθεί η προµήθεια τυχόν απαραίτητου εξοπλισµού και
αναλωσίµων.
6.3.2.13.4
Να έχει ολοκληρωθεί τυχόν προµήθεια υλικών και συστηµάτων καθώς και να
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τον σχεδιασµό των δοκιµών αποδοχής, µε σκοπό
τον αντιπροσωπευτικότερο από πλευράς της Υπηρεσίας, έλεγχο και δοκιµή των ελαστικών
λέµβων και των συστηµάτων τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας και απόδοσης όσο και σε
επίπεδο λειτουργικότητας – διαλειτουργικότητας των συστηµάτων τους.
6.3.2.14
Οι δοκιµές για την οριστική παραλαβή της ελαστικής λέµβου θα γίνουν από
πλήρωµα των Ειδικών ∆υνάµεων και µε παρόντες παρατηρητές και τεχνικούς που θα
προέρχονται από τον προµηθευτή. Το περιεχόµενο / σενάρια των ελέγχων για την
οριστική παραλαβή της ελαστικής λέµβου θα συµφωνηθεί µεταξύ των
αντισυµβαλλοµένων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων οριστικής παραλαβής, θα
επισφραγίζεται µε την υπογραφή του αντιστοίχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
ελαστικής λέµβου.
6.3.2.15
Σε όλα τα πρακτικά δοκιµών επιδόσεων να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και
πέρατος των δοκιµών, οι καιρικές συνθήκες ανά ώρα και να επισυνάπτονται
φωτοαντίγραφα εγκεκριµένων-ενηµερωµένων κατά τη διάρκεια των δοκιµών ναυτιλιακών
χαρτών και ναυτιλιακών βοηθηµάτων µε τους πλόες που πραγµατοποιήθηκαν συναρτήσει
του χρόνου.
6.3.3

Ειδικές Μετρήσεις

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συµβατικών απαιτήσεων κατά τις δοκιµές εν
πλω, πλέον των άλλων µετρήσεων, δύναται να οριστούν και νέες µετρήσεις από την
Επιτροπή εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
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6.3.4
Παραλαβή Υλικών
Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα παραλαµβάνει τα ΕΙ∆Η µετά από
µακροσκοπικό έλεγχο, έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών και θα εκδίδει τα
σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, µετά τη σύµφωνη
γνώµη του Επιχειρησιακού Φορέα. Συγκεκριµένα θα διενεργούνται:
6.3.4.1
επιτροπή:

Μακροσκοπικός Έλεγχος όπου κατ’ αυτόν θα ελεγχθεί από την αρµόδια

6.3.4.1.1
Η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εµφάνισης, λειτουργικότητας,
κακώσεων ή φθορών.
6.3.4.1.2
Η συµφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων µε αυτά που προσδιορίζονται
στην παρούσα ΠΕ∆, σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες που θα συµπεριλαµβάνονται στη
σύµβαση.
6.3.4.2

Λειτουργικός Έλεγχος

6.3.4.2.1

Τα υλικά θα υποστούν έλεγχο σε λειτουργία ρουτίνας.

6.3.4.2.2
Μετά από αυτόν τον έλεγχο και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή
αστοχίες και µε την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήµατα
θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος συµβατότητας και διαλειτουργικότητας µε τα υπάρχοντα εν
χρήσει συστήµατα των Ε∆ (κινητήρες και λοιπά παρελκόµενα).
6.3.4.3

Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει µέσω της επιτροπής
εµπειρογνωµόνων και παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο (µακροσκοπικό,
λειτουργικό και σε εργαστήρια) που κρίνεται σκόπιµος και απαραίτητος χωρίς όµως η
ολοκλήρωση του χρόνου ελέγχου να υπερβαίνει τους δυο (2) µήνες από την ηµεροµηνία
παράδοσης των υλικών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
7.1

Εγκατάσταση / Τροποποιήσεις

Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕ∆, θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα
επιβαρύνουν σε καµιά περίπτωση την Υπηρεσία (ουσιώδες κριτήριο).
7.2

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας

7.2.1
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα
συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιµα των προς
προµήθεια υλικών, για τουλάχιστον δεκα (10) χρόνια (ουσιώδες κριτήριο).
7.2.2
Ο Προµηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για
τουλάχιστον 24 µήνες από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προµήθεια
λέµβων ή ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος της
εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
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επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή
συστηµατική βλάβη , µε δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, µεταφορικά κλπ.) (ουσιώδες
κριτήριο).
7.2.3
Σε περίπτωση µη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα (βαθµολογούµενο κριτήριο).
7.2.4
Άρνηση του προµηθευτή για αποκατάσταση των προβληµάτων δίνει το
δικαίωµα στην Υπηρεσία, µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από
την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύµιση, να αναθέσει την επισκευή του υλικού
σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής
παραιτείται του δικαιώµατος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αµφισβήτησης της
υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.
7.3

Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.3.1

Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης

7.3.1.1
Ο Προµηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προµήθεια ΕΙ∆Η που θα
παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύµβασης να είναι χωρίς ελαττώµατα / αδυναµίες, ενώ τα
υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά (ουσιώδες κριτήριο).
7.3.1.2
Η εγγύηση θα παρέχεται στην Υπηρεσία και δε θα εκχωρείται από την
Υπηρεσία σε τρίτο µέρος χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Προµηθευτή.
7.3.2

Εν συνεχεία Υποστήριξη

7.3.2.1
Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη» (ΕΣΥ) – Follow On Support (FOS),
εννοείται κάθε δραστηριότητα και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση
ενός υλικού σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση ή/και τη βελτίωση των αρχικών
του προδιαγραφών, µετά από την αγορά ή την απόκτησή του.
7.3.2.2
Για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, θα υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση,
παράλληλα ή µετέπειτα από την κύρια σύµβαση και µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, η
οποία θα καλύπτει προµήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιµακίων, βιβλιογραφίας,
απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και
στην έδρα του προµηθευτή, εφόσον απαιτείται.
7.4

Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

7.4.1
Ο προµηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή εκπαίδευσης /
πιστοποίησης όπως Προσθήκη «ΙΙΙ» της παρούσας και συγκεκριµένα:
7.4.1.1
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1ου- 2ου
Κλιµακίου (ουσιώδες κριτήριο).
7.3.1.1.1
Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης και
επισκευης βλαβών ανά κλιµάκιο (1ο - 2ο).
7.3.1.1.2
Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) άτοµα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με
το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποίηση για να εκτελεί τις εργασίες που
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εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται µία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική µορφή
και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
7.3.1.1.3
Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού Αττικής) και
σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού µε την εταιρεία.
7.3.1.1.4
παρακάτω:

Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα διατεθούν, όπως

7.3.1.1.4.1

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.3.1.1.4.2 Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι άλλο
κρίνεται αναγκαίο, από τον Προµηθευτή.
7.3.1.1.5
Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα και
έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.
7.3.1.2
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3ου
ου
4 Κλιµακίου (βαθµολογούµενο κριτήριο).

-

7.3.1.2.1
Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης και
αποκατάστασης ζηµιών 3ου – 4ου Κλιµακίου.
7.3.1.2.2
Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτοµα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το
πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποίηση για να εκτελεί τις εργασίες που
εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται µία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική µορφή
και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
7.3.1.2.3
Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού Αττικής) και
σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού µε την εταιρεία.
7.3.1.2.4
παρακάτω:

Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα διατεθούν, όπως

7.3.1.2.4.1

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.3.1.2.4.2 Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι άλλο
κρίνεται αναγκαίο, από τον Προµηθευτή.
7.3.1.2.5
Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα και
έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.
7.3.1.3
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών
Κλιµακίου (βαθµολογούµενο κριτήριο).

5ου

7.3.1.3.1
Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης και
αποκατάστασης ζηµιών ανά κλιµάκιο (5ο).
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7.3.1.3.2
Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτοµα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το
πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποίηση για να εκτελεί τις εργασίες που
εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται µία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική µορφή
και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
7.3.1.3.3
Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού Αττικής) και
σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού µε την εταιρεία.
7.3.1.3.4
παρακάτω:

Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα διατεθούν, όπως

7.3.1.3.4.1

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.3.1.3.4.2 Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι άλλο
κρίνεται αναγκαίο, από τον Προµηθευτή.
7.3.1.3.5
Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα και
έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
8.1
Στην προκήρυξη του διαγωνισµού θα καθορίζεται µε µέριµνα του φορέα
προµήθειας, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών.
8.2

Το κόστος των δοκιµών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

8.3
Το είδος του διαγωνισµού, διαδικασία της προµήθειας και τα κριτήρια
επιλογής θα καθορίζονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης.
8.4
Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εµπειρία και η αξιοπιστία του
προµηθευτή - κατασκευαστικού οίκου από άλλες προµήθειες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σε
Οργανισµούς, στο ∆ηµόσιο κ.λ.π (βαθµολογούµενο κριτήριο).
8.5
Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές για τη
παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων θα δίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή µετά από σχετική αίτηση.
8.6
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού να είναι ο µικρότερος
δυνατός και να µην ξεπερνάει τους 10 µήνες από την κατακυρωτική απόφαση (ουσιώδες
κριτήριο).
8.7

Ρήτρα κωδικοποίησης (ουσιώδες κριτήριο).

8.7.1
Ο προµηθευτής θα αποστείλει τα δεδοµένα ή θα µεριµνήσει για την
αποστολή τους από τους υποσυµβαλλόµενους ή τους προµηθευτές σε αίτηση των αρχών
κωδικοποίησης µέσα στο χρονοδιάγραµµα που προδιαγράφεται στη σύµβαση. Τεχνικά
δεδοµένα απαιτούνται µε σκοπό την αναγνώριση- κωδικοποίηση όλων των υπό
προµήθεια υλικών που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και δεν είναι ήδη κωδικοποιηµένα
κατά το σύστηµα κωδικοποιήσεως του ΝΑΤΟ. Ο προµηθευτής θα παρέχει ή θα µεριµνά
για την παροχή έγκαιρα πληροφοριών σχετικά µε συµφωνηθείσες τροποποιήσεις και
αλλαγές σχεδιασµού όλων των υπό προµήθεια υλικών που περιέχονται στη σύµβαση.
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8.7.2
Ο προµηθευτής θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τους όρους αυτής της
ρήτρας ή έναν ισοδύναµο όρο σε κάθε υποσυµβόλαιο, ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση
των τεχνικών δεδοµένων στην αρχή κωδικοποιήσεως. Αν η αποστολή δεδοµένων γίνεται
από υποσυµβαλλόµενο ή προµηθευτή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτοµέρειες για
τους αριθµούς των υποσυµβολαίων, ώστε να µπορέσει να έλθει σε επαφή η αρχή
κωδικοποιήσεως µε τον υποσυµβαλλόµενο ή τον προµηθευτή απ’ ευθείας για την
απόκτηση των τεχνικών δεδοµένων.
8.7.3
Στην περίπτωση που ο προµηθευτής συνάψει υποσυµβόλαιο µε έναν
κατασκευαστή σε µια χώρα που δεν είναι µέλος του ΝΑΤΟ, ο προµηθευτής είναι
υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων τεχνικών δεδοµένων από τον
υποσυµβαλλόµενο- υποπροµηθευτή και την παροχή τους στην αρχή προµηθειών.
8.7.4
Οι υποχρεώσεις κωδικοποιήσεως των υλικών θεωρούνται όρος καλής
εκτελέσεως της συµβάσεως µε συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να
καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προµηθευτή και κωδικοποίησης των υλικών.
9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1
Στη προσφορά να διατυπώνεται καθαρά και µε σαφήνεια, µε ποιο
συγκεκριµένο τρόπο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕ∆. Η προσφορά να είναι
ακριβής, λεπτοµερής και αναλυτική σε τέτοιο βαθµό που θα επιτρέπει στο τεχνικό
προσωπικό να αξιολογήσει σχολαστικά τη συγκεκριµένη ελαστική λέµβο και τις ικανότητες
του προµηθευτή. Η ικανοποίηση εκ µέρους του προµηθευτή επιθυµητών κριτηρίων ή
µέρους αυτών, όπως επίσης η προσφορά εκ µέρους του οποιοδήποτε άλλου υλικού,
επίδοσης ή υπηρεσίας που θεωρεί ότι προσθέτει αξία στην ποιότητα της προσφοράς είναι
αποδεκτά.
9.2
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής µπορεί να συµπεριλάβει στη προσφορά του
οποιοδήποτε υλικό, επίδοση ή υπηρεσία που κρίνει ότι καλύπτει τα επιθυµητά κριτήρια της
ΠΕ∆ και όχι µόνο, λαµβάνοντας όµως υπόψη του ότι για να αξιολογηθεί περαιτέρω η
προσφορά του θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί καταρχήν όλα τα ουσιώδη κριτήρια
(Απαράβατοι Όροι).
9.3
Η προσφορά να υποστηρίζεται από τις απαραίτητες πληροφορίες όπως
πίνακες, διαγράµµατα, εικονογραφήσεις και να µνηµονεύει καθαρά τα σηµεία που
ικανοποιεί ή υπερκαλύπτει τα ουσιώδη και τα επιθυµητά κριτήρια που αναφέρονται στη
ΠΕ∆.
9.4
Να περιλαµβάνεται φύλλο συµµόρφωσης προς την παρούσα ΠΕ∆, το οποίο
θα ακολουθεί επακριβώς την αρίθµηση, δοµή και παραγραφοποίηση της ΠΕ∆. Το έντυπο
να είναι κατάλληλα συµπληρωµένο και να αναφέρει επιπρόσθετα και ποια παραστατικά
παραδίδονται από τον προµηθευτή προκειµένου να αποδεικνύεται η εκπλήρωση των
απαιτήσεων της ΠΕ∆.
9.5
Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι η ελαστική λέµβος διαθετει CE
κατηγορίας «Γ» (Design Category “C” σύµφωνα µε την οδηγία 2013/53/EE.
9.6
Λεπτοµερή ανάλυση και περιγραφή της προσφερόµενης ελαστικής λέµβου,
ήτοι των ναυπηγικών χαρακτηριστικών, της κατασκευής της και του εξοπλισµού της σε
όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό να υποβληθούν µαζί µε την ανάλυση τουλάχιστον τα
παρακάτω σχέδια και µελέτες,
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9.6.1
Σχέδιο γενικής διάταξης.
9.6.2

Σχέδιο µέσης και διαµήκους τοµής.

9.6.3
Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία των υλικών κατασκευής της ελαστικής
λέµβου καθώς και του υπόλοιπου εξοπλισµού, µε αντιστοιχα πιστοποιητικά
9.6.4
Γραπτή τεκµηρίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι η προσφερόµενη
ελαστική λέµβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά.
9.7
Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι οι εγκαταστάσεις κατασκευής είναι
σύµφωνες µε καθοριζόµενα σε απαιτήσεις σχεδιασµού και ναυπήγησης οδηγίας
2013/53/EE.
9.8
Γραπτή τεκµηρίωση της εµπειρίας του κατασκευαστή στη σχεδίαση
ελαστικών λέµβων κατηγορίας «Γ» για στρατιωτική χρήση, στις διαστάσεις και µέγεθος
που προδιαγράφονται στην παρούσα, να τεκµηριώνεται από:
9.8.1

Σχετικά πιστοποιητικά

9.8.2

Ιστορικό πωλήσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η τελική βαθµολογία της αξιολόγησης (ΒΑ) υπολογίζεται ως εξής:

10.1
Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης (ΒΑ1), όπου
αξιολογεί τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και τεχνικών
περιγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα
των υλικών µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης, τη καταλληλότητα των
προσφεροµένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται και
την απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από την
Υπηρεσία, µε συντελεστή βαρύτητας α% στη συνολική τελική τεχνική αξιολόγηση των
προσφορών.
10.2
Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης (ΒΑ2) όπου αξιολογεί µε
συντελεστή βαρύτητας β% στη συνολική τελική τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.
Συγκεκριµένα αξιολογεί:
10.2.1

Την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

10.2.2
Την ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και τη τεχνική βοήθεια εκ
µέρους του προµηθευτή,
10.2.3

Το χρόνο παράδοσης των υλικών.

10.2.4

Τις απαιτήσεις συντήρησης.

10.2.5
Την αρχική υποστήριξη που αφορά σε εκπαίδευση - βιβλιογραφία - φόρτο
ανταλλακτικών, ειδικά εργαλεία κλπ.
10.2.6

Την εν συνεχεία υποστήριξη.
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10.2.7
Την εξασφάλιση της προµήθειας σε βάθος χρόνου.
10.2.8
Την απαιτούµενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και το διατιθέµενο
εξοπλισµό εκ µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.
10.3
Η τελική βαθµολογία της αξιολόγησης (ΒΑ) υπολογίζεται από τον τύπο ΒΑ =
(α/100 x ΒΑ1) + (β/100 x ΒΑ2), όπου ΒΑ1 η Βαθµολογία που δίνει η Οµάδα Τεχνικών
Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης και ΒΑ2 η Βαθµολογία που δίνει η Οµάδα
Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης.

11

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασµός της παρούσας Προδιαγραφής, από κάθε ενδιαφερόµενο, για την
βελτίωση της, µπορεί να γίνει µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής διαχείρισης ΠΕ∆, στη
διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α

1
α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕ
ΩΝ

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ∆Α Ι
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

80,0%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

60,0%

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΕ∆Ο
1

ΕΠΙΠΕ∆Ο
2

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕ∆Ο
3

40,0%

(1)

Η ελαστική λέµβος πρέπει να υπηρετείται από ένα άτοµο και να έχει τη δυνατότητα µεταφοράς
προσωπικού, κατ’ ελάχιστο µιας οµάδας 6 ατόµων, ήτοι συνολικά 7 ατόµων, µε πλήρη φόρτο βάρους
30 kg / ανά άτοµο. Συνολική µεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 1.000 κιλά [ 7 Χ (110 κιλά + 30 κιλά
φόρτο)], πλην του βάρους του κινητήρα, του καυσίµου 25 λίτρων και του λοιπού εξοπλισµού της
λέµβου. Επιθυµητό το µεγαλύτερο

(2)

Η ελαστική λέµβος, να είναι καινούργια, και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίας διετίας).

I, II

(3)

Το µέγιστο µήκος της ελαστικής λέµβου να µην υπερβαίνει τα 4,80 µέτρα. Επιθυµητό το µικρότερο
δυνατό (4,70 µέτρα).

I, II

<= 4,80µ

15%

(β)

I, II

<= 2,00µ

15%

(β)

I, II

<=150χλγ

20%

(β)

20%

(γ)

10%

(α)

60%

(α)

I,II, IV

>=7 ατόµων

ΑΟ

20%

..

Το µέγιστο εξωτερικό πλάτος της ελαστικής λέµβου να µην υπερβαίνει τα 2 µέτρα. Επιθυµητό το
µικρότερο δυνατό (1,70 µέτρα).
Το συνολικό βάρος της ελαστικής λέµβου άφορτης (χωρίς παρελκόµενα) να µην υπερβαίνει τα 150kg.
Επιθυµητό το µικρότερο δυνατό.

(4)
(5)
(6)

Το χρώµα της λέµβου να είναι µαύρο και να µην γυαλίζει (µατ).
Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ξεχωριστούς τοµείς/ αεροθαλάµους. Σε κατάσταση «ανάγκης»
και σε κατάσταση ελαχίστου φόρτου η λέµβος να µπορεί να πλέει, έχοντας χάσει τον αέρα από τον
ένα τοµέα του µπαλονιού. Επιθυµητό οι περισσότεροι ξεχωριστοί τοµείς

(7)

Η ελαστική λέµβος να είναι συµβατή µε σύστηµα πρόωσης ενός εξωλέµβιου κινητήρα βενζίνης ή
πετρελαίου ή άλλου αντίστοιχου καύσιµου, κατάλληλης ιπποδύναµης 50-55 Hp µε µακρύ λαιµό (long
shaft)

(8)

‘’’’’’’’’’

ΑΟ
ΑΟ

I,II

I

>= 5 αεροθαλαµους

I,II, IV

ΑΟ

ΑΟ

β

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

(1)

Η προσφερόµενη λέµβος να είναι πιστοποιηµένη µε CE κατηγορίας «Γ» (Design Category “C”)
οδηγίας 2013/53/ΕΕ

I

ΑΟ

(2)

Η προσφερόµενη λέµβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά

I

ΑΟ

(3)

Για τη ναυπήγηση και σχεδιασµό ισχύουν τα καθοριζόµενα σε οδηγία 2013/53/ΕΕ

I

ΑΟ

(4)

Η χρήση των ελαστικών λέµβων, να καθορίζεται τουλάχιστον στα δέκα (10) έτη, ως εκ τούτου
απαιτείται το σύνολο των συστηµάτων / µηχανηµάτων / συσκευών και της προσφερόµενης ελαστικής
λέµβου, να υποστηρίζεται πλήρως για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Επιθυµητό µεγαλύτερο δυνατό.

I

(5)
γ
(1)
δ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

*

30%

>10 ετη

ΑΟ

40%

Η εµπειρία του κατασκευαστή στην κατασκευή λέµβων κατηγορίας <Γ> για στρατιωτική
χρήση να πιστοποιείται και από αντίστοιχο ιστορικό πωλήσεων
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κάθε µέσο - εξάρτηµα του «τµήµατος / συστήµατος» της λέµβου, πρέπει να είναι εναλλάξιµο και
αντικαταστάσιµο µε ακριβώς όµοιο µέσο - εξάρτηµα ίδιου τύπου «τµήµατος / συστήµατος» άλλης
όµοιας λέµβου.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θερµοκρασία λειτουργίας
Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυµητές οι µεγαλύτερες ακραίες
θερµοκρασίες.
Νερού: Τουλάχιστον από 0ο C έως +20ο C, επιθυµητές οι µεγαλύτερες ακραίες θερµοκρασίες
Θερµοκρασία αποθήκευσης: Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυµητές οι µεγαλύτερες ακραίες
θερµοκρασίες.
Τα µεταλλικά και λοιπά εξαρτήµατα της λέµβου να είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό.

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

(1)

Καρίνα

(α)

Η κατασκευή της καρίνας θα γίνει µε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας έτσι, ώστε
να επιτευχθούν οι µέγιστες τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών.

(2)

(α)

I,IV

ΑΟ
30,0%

I

-15<=Χ<=55

25%

(α),(β)

I

0<=Χ<=20

25%

(α),(β)

I

-20<=Χ<=Τε55

25%

(α),(β)

25%

(V)

I
40,0%

20,0%
I

(γ)

Πάτωµα - Καθρέπτης

20,0%

Το πάτωµα να είναι κατασκευασµένο µε τρόπο ώστε να είναι αυτοστραγκιζόµενο .
(α)

I,II,IV

(β) Το πάτωµα να είναι ελαστικό από βουλκανισµένο καουτσούκ µε σκοπό τη µείωση του βάρους και τον
περιορισµό του όγκου κατά τη µεταφορά (ουσιώδες κριτήριο)

Ι,ΙΙ,IV

40%

ΑΟ
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(γ)

Στον καθρέφτη του σκάφους να υπάρχουν δυο ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής νερού.

I,II

20%

(δ)

Να δέχεται εξωλέµβια µηχανή (ανάλογου βάρους και ιπποδύναµης) από 50 Hp µέχρι 55 Hp µε µακρύ
λαιµό.

I,II,IV

ΑΟ

(ε)

Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σηµεία ανακρεµάσεως στο εσωτερικό της λέµβου µε τις
ανάλογες ενισχύσεις από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυσθεί ασφαλώς όλη η λέµβος,
συνυπολογιζοµένου και του φόρτου της (πλήρης φόρτος καυσίµων - εξοπλισµός - εξωλέµβιας µηχανή
- πλήρωµα ενός ατόµου). Επίσης θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους ιµάντες ανακρέµασης µε τα
παρελκόµενα ναυτικά κλειδιά και κρίκους. Ο προµηθευτής να υποβάλει µαζί µε τεχνική προσφορά,
σχέδιο ανακρέµασης.

I,II,IV

ΑΟ

(γ)

Στο κέντρο των πατωµάτων και κατά µήκος αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κρίκοι
προσδέσεως και στερεώσεως υλικών (πχ φόρτου προσωπικού).

II

(ζ)

Το χρώµα του πατώµατος και καθρέφτη να είναι µαύρου χρώµατος και να µην γυαλίζει (µατ).

II

(3)

Αεροθάλαµοι

(α)

Οι πλευρικοί αεροθάλαµοι να φέρουν κυµατοθραύστη που θα παρέχει επιπλέον προστασία κατά την
επαφή µε έτερη λέµβο, πλοίο ή προβλήτα.
Οι βαλβίδες πληρώσεως των αεροθαλάµων να βρίσκονται στο εσωτερικό µέρος των, ώστε να είναι
πλήρως προστατευµένες.

I,II

10%

(γ)

I,II

10%

(γ)

(γ)

Οι αεροθάλαµοι να είναι κατασκευασµένοι από Neopren-Hypalon 1670 Dtex ή ισοδύναµο υλικό

I,II

15%

(γ)

(δ)

Οι αεροθάλαµοι εξωτερικά να διαθέτουν τουλάχιστον έξι λαστιχένιες χειρολαβές ενισχυµένες και
τοποθετηµένες συµµετρικά εκατέρωθεν ως προς τον διαµήκη άξονα

II

10%

(γ)

(ε)

Να υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες τουλάχιστον στους δύο κύριους αεροθαλάµους.Το κάλυµµα
τους (τάπα) να είναι από το ίδιο υλικό κατασκευής και να συνδέεται µε την αντίστοιχη βαλβίδα, ούτως
ώστε όταν είναι ξεβιδωµένο να µην χάνεται. Να υπάρχει σε κάθε βαλβίδα, κάλυµµα (σκούφος) από
κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που να καλύπτει όλη τη βαλβίδα, για την προστασία από τον ήλιο.

II

10%

(γ)

(στ)

Το χρώµα των αεροθαλάµων να είναι µαύρου χρώµατος και να µην γυαλίζει (µατ).

II

15%

(γ)

10%

(γ)

20%

(γ)

(στ)

(β)

(ζ)

(η)

(θ)

20%

(γ)

30,0%

Στο πρωραίο και πρυµναίο τµήµα θα υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για ρυµούλκηση του
σκάφους
Επιπροσθέτως επάνω στα µπαλόνια από την εσωτερική πλευρά να τοποθετηθούν δύο (2) θήκες από
Neopren-Hypalon 1670 Dtex ή ισοδύναµο υλικό µε σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστήρα και λοιπών
σωστικών µέσων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, πυρσοί και φαρµακείο).

Οι αεροθάλαµοι να διαθέτουν συστηµα ταυτόχρονης πλήρωσης µε χρήση κατάλληλου φιαλιδίου

(ι)

Να φέρει έξι (6) κουπιά, κατάλληλα στερεωµένα, σε ειδική θήκη, στο εσωτερικό τµήµα της λέµβου.

(4)

Το κάνιστρο καυσίµου να είναι από εύκαµπτο ασκό χωρητικότητας 30-40 λίτρων Το δίκτυο καυσίµου
να φέρει υδατοπαγίδες κατάλληλες για την µέγιστη προσφερόµενη ιπποδύναµη . Κάθε λέµβος να
συνοδεύεται από δυο (2) τουλάχιστον κάνιστρα εύκαµπτου ασκού ή ισοδύναµου τύπου

(5)

20%

Η λέµβος να παραδοθεί µε όλα τα ειδικά εργαλεία µέχρι επιπέδου βασικής συντηρήσεως όπως
προβλέπονται στα εγχειρίδια - σχέδια. Τα εν λόγω εργαλεία να είναι τοποθετηµένα σε ελαστική
αδιάβροχη θήκη.

I,II

ΑΟ

II,IV

ΙΙ,ΙV

ΑΟ

II,IV

ΑΟ

I,II,IV

ΑΟ

II

ΑΟ

(6)

Φορητός εξοπλισµός ελαστικής λέµβου

II

(7)
(α)

Έναν φορητό προβολέα έρευνας ισχύος 100 watt
Έναν πυροσβεστήρα CO2 ενός (1) kg.

II
II

20%
20%

(γ)
(γ)

(β)

Τρία (3) σχοινιά των πέντε µέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαµέτρου φ=10 χιλ.
Τρία (3) µπαλόνια για πλευρική προστασία φουσκωτά µε βαλβίδα συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα
σχοινιά ανακρεµάσεως τους.

II

20%

(γ)

II

20%

(γ)

Κάλυµµα (κουκούλα) λέµβου αδιάβροχο και από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό.

II

10%

(γ)

(γ)
(δ)

(ε)

Η λέµβος να εχει τη δυνατότητα να µεταφερθεί συσκευασµένη µε εναέριο µέσο (ελικόπτεροαεροπλάνο) και να µπορεί να ριφθεί από αυτό.

(στ)

Τρειλερ

30,0%

ΑΟ

10%

ΟΜΑ∆Α ΙΙ
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
1

Εγκατάσταση / Τροποποιήσεις

α

Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
του Νηογνώµονα, θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καµιά περίπτωση την Υπηρεσία.

2

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας

α

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και παροχής
υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιµα των προς προµήθεια υλικών, για τουλάχιστον
δεκα(10) χρόνια.

20%

I,II

ΑΟ

I

ΑΟ

(β)
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β

γ

Ο Προµηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 µήνες από την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προµήθεια ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του
προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα
παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηµατική βλάβη υπαιτιότητας των συµβατικών ειδών, µε δική του
δαπάνη (υλικά, εργατικά, µεταφορικά κλπ.).

I

ΑΟ

Σε περίπτωση µη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ηµέρες εγγύησης προσµετρούνται µόνο µετά την
παρέλευση πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή για τη βλάβη.

I

ΑΟ

I,IV

ΑΟ

I

ΑΟ

3

Υπηρεσίες Υποστήριξης

α
4

Ο Προµηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προµήθεια ΕΙ∆Η που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της
Σύµβασης να είναι χωρίς ελαττώµατα / αδυναµίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

α

Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1ου- 2ου Κλιµακίου

(1)

Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών ανά
κλιµάκιο (1ο - 2ο).

40,0%

I

(2)

Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα
ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) άτοµα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται
πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 1ου -2ου Κλιµακίου.

I

(3)

Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού Αττικής) και σε χώρο που θα
προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού µε την εταιρεία.

I

(4)

Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

I

(5)

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

I

(6)

Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον
Προµηθευτή.

I

(7)

Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά
τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία
και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

I

β

Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3ου ' 4ου Κλιµακίου

I

(1)

Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών 3ου 4ου Κλιµακίου.

I

(2)

Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα
ξεπερνά τα δέκα (10) άτοµα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται
πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 3ου -4ου Κλιµακίου

I

(3)

Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού Αττικής) και σε χώρο που θα
προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού µε την εταιρεία.

I

(4)

Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

I

(5)

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

I

(6)

Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον
Προµηθευτή.

I

(7)

Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά
τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία
και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

I

γ

Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 5ου Κλιµακίου.

I

(1)

Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών ανά
κλιµάκιο (5ο).

(β)

I

(2)

Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα
ξεπερνά τα πέντε (5) άτοµα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται
πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 5ου Κλιµακίου.

I

(3)

Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού Αττικής) και σε χώρο που θα
προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού µε την εταιρεία.

I

(4)

Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

I

(5)

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

I

(6)

Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον
Προµηθευτή.

I

60%

40%

(γ)

(γ)
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(7)

Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά
τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία
και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α

Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασµένα µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή
µεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση µακροχρόνιας αποθήκευσης

6

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εµπειρία και η αξιοπιστία του προµηθευτή κατασκευαστικού οίκου από άλλες προµήθειες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σε Οργανισµούς, στο ∆ηµόσιο
κ.λ.π

I

β

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού να είναι ο µικρότερος δυνατός και να µην ξεπερνάει
τους 10 µήνες από την κατακυρωτική απόφαση.

I

γ

Ρήτρα κωδικοποίησης

I

20,0%

I,II

(γ)
40,0%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I

Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή
στοιχείων πιστοποίησης/βεβαίωση ή κατά περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης , κλπ µαζί µε την τεχνική
προσφορά)

II

Μακροσκοπικός έλεγχος

III

Εργαστηριακός έλεγχος (εφόσον απαιτηθεί)

IV

Λειτουργικός έλεγχος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(α) Καλύτερη βαθµολογία (100% της βαθµολογίας λαµβάνουν οι µικρότερες τιµές
(β) Καλύτερη βαθµολογία (100% της βαθµολογίας) λαµβάνουν οι µεγαλύτερες τιµές
(γ)

I

Μέγιστη βαθµολογία (100% της βαθµολογίας) λαµβάνει η κάλυψη της απαίτησης κατά τον
αποτελεσµατικότερο και ποιοτικότερο τρόπο

<10 µήνες

ΑΟ

ΑΟ

50%

(γ)

50%

(α)

(γ)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ»
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Ο παρακάτω πίνακας συµπληρώνεται µε είδη και ποσότητες σύµφωνα µε τις
προτάσεις από τον κατασκευαστικό οίκο / υποψήφιο προµηθευτή. Η αποδοχή προµήθειας
ή µη, αποτελεί επιλογή του ΓΕΝ, ανάλογα µε την επιθυµητή διαθεσιµότητα, µέσω των
αρµοδίων επιτροπών κατά την αξιολόγηση των τεχνοοικονοµικών προσφορών.

Α/Α

Ενδεικτικός
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
( Α/Ο- NSN ή
Ρ/Ν - NCΑGE )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ
Ο
Ν
Α
∆
Α
Μ
ΕΤ
Ρ
ΗΣ
ΗΣ

Π
Ο
Σ
Ο
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Α
ΣΥ
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Η

ΣΥ
ΝΟ
ΛΙ
ΚΗ
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ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ

ΤΙ
Μ
Η
Μ
Ο
Ν
Α
∆
ΑΣ
(€)

ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
(σ
ε
€)

ΠΑΡ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙΙ»
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και επισκευή για
όλα τα κλιµάκια (1ο έως 5ο) προτείνονται:
1.
διάρκεια
2.

∆ιάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί θα έχει
.[2]
. εργασίµων ηµερών και µε ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.
Το προτεινόµενο πρόγραµµα εκπαίδευσης ανά ηµέρα είναι το :
α.

β.

∆ευτέρα
.[3] .
08:00 έως 08:45
08:55 έως 09:40
κ.λ.π.
Τρίτη

[4]
[4]

..
..

.
..
..
κ.λ.π

3.
Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την όλη
εκπαίδευση και τα οποία θα διανεµηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόµενους είναι :
α.
β.
γ.

Εγχειρίδιο Χειρισµού
Εγχειρίδιο Συντήρησης
[5]
.

4.
Θα χρησιµοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω εκπαιδευτικό
προσωπικό
α.
.[6]
των εξής µαθηµάτων :
(1)
(2)
(3)

.. Απόφοιτοι ΑΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση

β.
..[6]
των εξής µαθηµάτων :
(1)
(2)

. Απόφοιτοι ΤΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση

[7]
[7]

.
.

[7]
[7]

γ.
..[6] . Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της
για την εκπαίδευση των εξής µαθηµάτων 
(1)
(2)
5.

[7]
[7]

..[8]

.
.

Λοιπά (κατά την κρίση της εταιρείας)

Υπογραφή
Νόµιµου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Αναγράφεται το προσφερόµενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνηµα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ηµέρες
3. Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριµένη µέρα
4. Αναγράφεται το αντικείµενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν
6. Αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως ο αριθµός των εκπαιδευτών που θα έχουν
τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα µαθήµατα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριµένη κατηγορία
εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυµία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΟ Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕ∆-Α-00882

ΕΚ∆ΟΣΗ 2η

ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ∆ΙΧΡΟΝΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
50 ΕΩΣ 55 ΙΠΠΩΝ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

20PROC007082245 2020-07-24
Ε-2-2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙ∆Α
1

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

3

3

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3

4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4

4.1

Γενικά

4

4.2

∆ιαστάσεις – Βάρος – Χρώµα

4

4.3

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

5

4.4

Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας

6

4.5

∆ιατάξεις Ασφαλείας

6

4.6

Παρελκόµενα / Εξοπλισµός

7

4.7

Επισήµανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα

7

5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

7

6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

8

6.1

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

8

6.2

Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές

8

7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

9

7.1

Εγκατάσταση

9

7.2

Υπηρεσίες Υποστήριξης

9

8

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

13

9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13

10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

15

11

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

15

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙI» – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙII» – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV» - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

./.

17

18
27
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1

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1
Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις
απαιτήσεις προµήθειας δίχρονων εξωλέµβιων κινητήρων ονοµαστικών τιµών
ισχύος 50 έως 55ίππων για ελαστικές λέµβους 7-10 ατόµων.
2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις
δηµόσιες συµβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2
Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2013, που αφορά τα σκάφη αναψυχής και τα
ατοµικά σκάφη καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.
2.3

ΕΝ ISO 9001, «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.4
EN ISO 8665, «Small craft – Marine propulsion reciprocating internal
combustion engines – Power measurements and declarations (ISO 8665)».
2.5

EN ISO 11547, «Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547)».

2.6
ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί ρήτρας
κωδικοποίησης.
2.7
ΣΠΤΠ-Α-001, «Κινητήρες εξωλέµβιοι τετράχρονοι», Συνιστώµενη
Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων.
2.8
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν
µέρος της παρούσας ΠΕ∆. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος
έκδοσης ή έχει εκδοθεί νεώτερο έγγραφο, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση,
συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της
παρούσας ΠΕ∆ µε µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕ∆, υπό την
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
2.9
∆ιατάξεις του νόµου Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

./.
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3.1
Οι κινητήρες ταξινοµούνται, ως προς την ονοµαστική ισχύ, το µήκος
άξονα και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως στον Πίνακα της Προσθήκης «Ι». Οι
εξωλέµβιοι κινητήρες έχουν επίσης κωδικό CPV 42111100-1, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της Ευρωπαϊκής κωδικοποίησης κατά Regulation (EC) No 2195 / 2002.
3.2
Συµµαχική
κωδικοποίηση ΝΑΤΟ, κατά ACodP - 2/3 :2805
«Βενζινοκίνητοι παλινδροµικοί κινητήρες».
4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1

Γενικά

4.1.1
Όλα τα αναγραφόµενα στην παρούσα παράγραφο αποτελούν
βαθµολογούµενα κριτήρια εκτός και αν αναφέρεται ότι είναι ουσιώδες κριτήριο
ή επιθυµητό κριτήριο όπως Προσθήκη «ΙΙΙ». Τα ουσιώδη κριτήρια αποτελούν
τους Απαράβατους Όρους (ΑΟ). Τα επιθυµητά κριτήρια δεν αποτελούν
δέσµευση για την Υπηρεσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα από τον
προµηθευτή για την παροχή και εγκατάσταση τους, µετά από απαίτηση της
Υπηρεσίας.
4.1.2
Οι κινητήρες να είναι καινούργιοι, κατασκευασµένοι εντός τριών (3)
ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ). Οι
προσφερόµενοι τύποι και τα έτη που αυτοί κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. ∆εν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η
κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται
µε την Τεχνική Προσφορά (ουσιώδες κριτήριο).
4.1.3
Οι κινητήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/EE,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (επιθυµητό κριτήριο).
4.1.4
Οι κινητήρες να είναι συµβατοί µε ελαστική λέµβο 7-10 ατόµων.
(ουσιώδες κριτήριο).
4.2

∆ιαστάσεις – Βάρος – Χρώµα

4.2.1
Μήκος άξονα:Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης
«Ι» (ουσιώδες κριτήριο).
4.2.2
Βάρος κινητήρων: Το µέγιστο επιτρεπτό βάρος των κινητήρων σε kg,
που αντιστοιχεί στην έκδοση που περιλαµβάνει έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο
εξοπλισµό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης «Ι». Οι ακριβείς
τιµές βάρους των προσφερόµενων τύπων µε τον προσφερόµενο εξοπλισµό και
τον έλικα, µε λιπαντικό, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για την αξιολόγηση
τους. (ουσιώδες κριτήριο).
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4.2.3
Εξωτερικό χρώµα κινητήρων: µαύρο και να µην γυαλίζει (µατ). Το
χρώµα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
4.3

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

4.3.1

Γενικά χαρακτηριστικά κινητήρων

4.3.1.1

∆ίχρονοι κινητήρες (ουσιώδες κριτήριο).

4.3.1.2
Κύλινδροι: Ο αριθµός των κυλίνδρων και η διάταξη τους, για κάθε
τύπο προσφερόµενου κινητήρα, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.
4.3.1.3
Καύσιµο: Αµόλυβδη βενζίνη, JP-5 και σε κατάσταση ανάγκης
(emergency) Πετρέλαιο κίνησης. (ουσιώδες κριτήριο)
4.3.1.4
Ονοµαστική ισχύς: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της
Προσθήκης «Ι» σε ίππους (hp ή PS ή ch), υπολογιζόµενη στον άξονα του έλικα
κατά ΕΝ ISO 8665 ή ισοδύναµο ισχύον πρότυπο. Στην Τεχνική Προσφορά
δηλώνεται η ισχύς και σε kW, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα (ουσιώδες
κριτήριο).
4.3.1.5
Στροφές ονοµαστικής ισχύος: ∆ηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά
(σε rpm), σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 8665 ή ισοδύναµο ισχύον πρότυπο, για κάθε
τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
4.3.1.6
Εύρος µέγιστων στροφών: Στην περιοχή 4000 rpm – 6500 rpm. Το
ακριβές εύρος µέγιστων στροφών δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm),
για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
4.3.1.7
Κυβισµός: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης «Ι».
Η ακριβής τιµή δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε cm3), για κάθε τύπο
προσφερόµενου κινητήρα (ουσιώδες κριτήριο).
4.3.1.8
Εκκίνηση: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης «Ι»
(ουσιώδες κριτήριο).
4.3.1.9
Σύστηµα τροφοδοσίας: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για
κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
4.3.1.10
Ανάφλεξη: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο
προσφερόµενου κινητήρα.
4.3.1.11
Υδρόψυκτοι ή ισοδύναµο σύστηµα ψύξης. Περιγράφεται στην
Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
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4.3.2
Κάθε κινητήρας διαθέτει σύστηµα ανύψωσης και ρύθµισης κλίσης,
σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης «I». ∆ιαθέτει
επίσηςδυνατότητα ασφαλούς πλεύσης στα ρηχά νερά.Το σύστηµα,
συµπεριλαµβανοµένου του χειρισµού του, καθώς και οι γωνίες των θέσεων κλίσης,
στην περίπτωση χειροκίνητου συστήµατος, για κάθε τύπο προσφερόµενου
κινητήρα, περιγράφονται / δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά για την
αξιολόγηση τους.
4.3.3
Σύστηµα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισµού: Σύµφωνα µε τον Πίνακα
Ταξινόµησης της Προσθήκης «Ι». ∆ιαθέτει έλεγχο ταχύτητας και µοχλό
κατεύθυνσης τριών θέσεων (πρόσω – νεκρό – όπισθεν. Ικανοποιεί επίσης
πρόσθετες απαιτήσεις, εφόσον αναφέρονται στον πίνακα της Προσθήκης «ΙΙ».
4.3.4
Έλικες κινητήρων:Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πίνακα της
Προσθήκης «ΙΙ», ως προς το κράµα και το σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα.
Αριθµοί πτερυγίων και διαστάσεις ελίκων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για
κάθε συνδυασµό προσφερόµενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.
4.3.5
Η εξαγωγή των καυσαερίων γίνεται µέσα από τον έλικα στο νερό ή
µε άλλο σύστηµα ισοδύναµης µείωσης θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά
περιγράφονται / δηλώνονται, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα, το σύστηµα
µείωσης καθώς και οι εκποµπές θορύβου.
4.4

Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας

4.4.1
∆ιάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ.
χρήση ανθεκτικών στην διάβρωση κραµάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή,
ειδική επίστρωση ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά.
4.4.2
∆ονήσεις: Τα συστήµατα ελαχιστοποίησης δονήσεων του κινητήρα,
συµπεριλαµβανοµένων του έλικα, του συστήµατος προσαρµογής στο σκάφος και
της λαγουδέρας σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης «Ι»,
περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
Η περιγραφή τεκµηριώνεται µε µετρήσεις, εφόσον υπάρχουν, σύµφωνα µε διεθνή
πρότυπα.
4.5

∆ιατάξεις Ασφαλείας

4.5.1

Κάθε κινητήρας διαθέτει:

4.5.1.1
∆ιακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που προσδένεται στο χειριστή
µε κορδόνι.
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4.5.1.2
Συστήµατα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήµα χαµηλής
πίεσης λιπαντικού / βλάβης συστήµατος λίπανσης, σήµα υπερθέρµανσης / βλάβης
συστήµατος ψύξης, περιοριστή / ρυθµιστή στροφών), που περιγράφονται στην
Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους, για κάθε τύπο προσφερόµενου
κινητήρα.
4.6

Παρελκόµενα / Εξοπλισµός

4.6.1
εξοπλισµό:

Κάθε κινητήρας παραδίδεται µε τα ακόλουθα παρελκόµενα /

4.6.1.1
Πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και προληπτική
συντήρηση.
4.6.1.2
Ανταλλακτικά / αναλώσιµα, αναγκαία για προληπτική συντήρηση
µέχρι τις εκατό (100) πρώτες ώρες λειτουργίας.
4.6.1.3
Οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήµατα για τα συστήµατα της
παραγράφου 4.5.1.2.
4.6.1.4

Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3.

4.6.1.5

Εφεδρικό έλικα,σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4.

4.7

Επισήµανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα

4.7.1
Σε κάθε κινητήρα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, παράγραφο Β.1, της Οδηγίας 2013/53/EE:
4.7.1.1

Εµπορικό σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή κινητήρα.

4.7.1.2

Τύπος κινητήρα.

4.7.1.3

Μοναδικός αριθµός αναγνώρισης κινητήρα.

4.7.1.4

Σήµανση πιστότητας «CE».

5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1

Συσκευασία

5.1.1
Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασµένος σε κιβώτιο κατάλληλο
για µεταφορά και αποθήκευση, από ανθεκτικό υλικό, µε διάταξη ασφάλισης του
κινητήρα µέσα σ' αυτό.
6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

./.

20PROC007082245 2020-07-24
Ε-2-8
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
6.1

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

6.1.1

Κάθε κινητήρας παραδίδεται µε τα ακόλουθα έγγραφα:

6.1.1.1
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύµφωνα
µε την Οδηγία 2013/53/EE, το οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
χρήσης / λειτουργίας, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κινητήρα, ώστε να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις εκποµπές
καυσαερίων και θορύβου.
6.1.1.2
Εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα.
6.1.1.3
Κατάλογο όλων των επί µέρους υλικών (partIist) µε τις εµπορικές
ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς (part numbers) του κατασκευαστή και
των υποκατασκευαστών και εφόσον υπάρχει, κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ
Stock Number NSN).
6.1.2
Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων 6.1.1.1, 6.1.1.2 και
6.1.1.3 παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf
εγγεγραµµένα σε οπτικό δίσκο).
6.1.3
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει συµπληρωµένο
αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγµα του οποίου µε οδηγίες
συµπλήρωσης βρίσκεται ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ» (https://prodiagrafes.army.gr/), επιλέγονται αρχικά
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ και στη συνέχεια ΕΝΤΥΠΑ. ∆ιευκρινίζεται
ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές
από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που
καθορίζονται µε την παρούσα προδιαγραφή.
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»

Ή

ΜΕ

ΕΛΛΙΠΕΣ

6.2

Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές

6.2.1

Μακροσκοπικός έλεγχος:

ΦΥΛΛΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΑ

6.2.1.1
Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) ελέγχει, για κάθε υπό παράδοση
κινητήρα, τα ακόλουθα:
6.2.1.1.1

Αρτιότητα συσκευασίας.
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6.2.1.1.2
Αρτιότητα, επιµέλεια και στερεότητα της όλης κατασκευής, βαφή και
πληρότητα των στοιχείων αναγνώρισης κινητήρα, σύµφωνα µε την παράγρ 4.7.
6.2.1.1.3

Αρτιότητα παρελκόµενων / εξοπλισµού της παραγράφου 4.6.

6.2.1.1.4

Αρτιότητα εγχειριδίων και καταλόγου της παραγράφου 6.1.

6.2.2
Αν κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.1
και 6.2.1.1.2 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόµενα από τη ΠΕ∆ και την Τεχνική
Προσφορά του προµηθευτή, η ΕΠ µπορεί να απορρίψει τον κινητήρα χωρίς
περαιτέρω ελέγχους.
6.2.3
Αν κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.3
και 6.2.1.1.4 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόµενα από τη ΠΕ∆, η ΕΠ δεν
επιτρέπει την εκτέλεση των λειτουργικών δοκιµών, µέχρι την εκπλήρωση των
προβλεπόµενων από την ΠΕ∆.
6.2.4

Λειτουργικές δοκιµές:

6.2.4.1
Οι δοκιµές κάθε κινητήρα γίνονται από κατάλληλο στέλεχος των Ε∆,
σε συνεργασία µε εκπρόσωπο του προµηθευτή, υπό την εποπτεία της ΕΠ, στην
περιοχή εγκατάστασης του σκάφους προορισµού του. Κατά τη διάρκεια των
δοκιµών ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για το στρώσιµο του
κινητήρα, ώστε να µην προκληθεί ζηµιά, που µπορεί να µειώσει τη διάρκεια ζωής
του. Τα έξοδα των δοκιµών (αναλώσιµα υλικά) βαρύνουν τον προµηθευτή.
6.2.4.2
Εάν κινητήρας βρεθεί ελαττωµατικός, κατά τις λειτουργικές δοκιµές,
απορρίπτεται.
6.2.4.3
Εάν η απόδοση των ελίκων των παραγράφων 4.3.4 και 4.6.1.5, για
έναν κινητήρα, κριθεί µη ικανοποιητική, κατά την διάρκεια των λειτουργικών
δοκιµών, οι έλικες αντικαθίστανται, χωρίς την επιβάρυνση των Ε∆, από άλλους
διαφορετικών γεωµετρικών χαρακτηριστικών, κατασκευασµένους από κράµα της
κατηγορίας που ορίζεται στην Προσθήκη «ΙΙ» για τον υπό δοκιµή κινητήρα. Οι νέοι
έλικες δοκιµάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.4.1.
7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1

Εγκατάσταση

7.1.1
Η µεταφορά των κινητήρων στα σκάφη (έτοιµοι προς χρήση) γίνεται
από τον προµηθευτή, στους χώρους που βρίσκονται τα σκάφη, όπως ορίζεται
στην ∆ιακήρυξη (ουσιώδες κριτήριο).
7.2

Υπηρεσίες Υποστήριξης
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7.2.1

Εµπορική Εγγύηση

7.2.1.1
Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε κινητήρα
για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ουσιώδες κριτήριο).
7.2.1.2
Η εγγύηση της παραγράφου 7.2.1.1 καλύπτει κάθε
προβληµατική λειτουργία, που οφείλεται σε λανθασµένο σχεδιασµό,
κατασκευής (συµπεριλαµβανοµένης της βαφής) και ελαττωµατικό
παρελκόµενο, η αντικατάσταση ή επισκευή του οποίου βαρύνει τον
(ουσιώδες κριτήριο).

ελάττωµα ή
ατέλειες της
εξάρτηµα ή
προµηθευτή

7.2.1.3
Κατά την διάρκεια της εγγύησης παραγράφου 7.2.1.1 καθώς και µετά
την λήξη αυτής, όλα τα ανταλλακτικά παραγράφου 7.2.3.1 καλύπτονται από
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ηµεροµηνία
παράδοσης τους στις Ε∆ ή εγκατάστασης τους από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
παραγράφου 7.2.3.3.
7.2.1.4
Σε περίπτωση µη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα
(βαθµολογούµενο κριτήριο).
7.2.2

Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

Ο προµηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή
εκπαίδευσης / πιστοποίησης όπως Προσθήκη «ΙΙΙ» της παρούσας και
συγκεκριµένα:
7.2.2.1.1
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών
ου
ου
1 - 2 Κλιµακίου (ουσιώδες κριτήριο).
7.2.2.1.2
Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης
και αποκατάστασης ζηµιών ανά κλιµάκιο (1ο - 2ο).
7.2.2.1.3
Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα τέσσερα (04) άτοµα ανά
εκπαιδευτική σειρά.
7.2.2.1.4
Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού
Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού
µε την εταιρεία.
7.2.2.1.5
Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα
διατεθούν, όπως παρακάτω:

./.
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7.2.2.1.5.1
Υπηρεσία.

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την

7.2.2.1.5.2
Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι
άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προµηθευτή.
7.2.2.1.6
Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα
και έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
7.2.2.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3ου - 4ου
Κλιµακίου.
7.2.2.2.1
Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης
και αποκατάστασης ζηµιών 3ου – 4ου Κλιµακίου.
7.2.2.2.2
Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτοµα ανά
εκπαιδευτική σειρά.
7.2.2.2.3
Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού
Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού
µε την εταιρεία.
7.2.2.2.4
Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα
διατεθούν, όπως παρακάτω:
7.2.2.2.4.1
Υπηρεσία.

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την

7.2.2.2.4.2
Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι
άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προµηθευτή.
7.2.2.2.5
Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα
και έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
7.2.2.3 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 5ου
Κλιµακίου.
7.2.2.3.1
Ο Προµηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα συντήρησης
και αποκατάστασης ζηµιών ανά κλιµάκιο (5ο).
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7.2.2.3.2
Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτοµα ανά
εκπαιδευτική σειρά.
7.2.2.3.3
Η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νοµού
Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συµφωνηθεί από κοινού
µε την εταιρεία.
7.2.2.3.4
Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των µαθηµάτων θα
διατεθούν, όπως παρακάτω:
7.2.2.3.4.1
Υπηρεσία.

Εκπαιδευτικά µέσα (αίθουσες, µέσα προβολής, κ.λπ.) από την

7.2.2.3.4.2
Γραφικά, οµοιώµατα, εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και ότι
άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προµηθευτή.
7.2.2.3.5
Η γλώσσα των µαθηµάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτής δεν µιλά ελληνικά τότε η µετάφραση να γίνεται από άτοµο µε µέριµνα
και έξοδα του προµηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
7.2.2.4
Σε κάθε εκπαιδευόµενο θα παραδίδεται µία (1) πλήρης σειρά
εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική µορφή, όµοιων µε αυτά της παραγράφου 6.1 και
τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
7.2.3

Εξυπηρέτηση µετά την Πώληση

7.2.3.1
Ο προµηθευτής εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη των
κινητήρων σε ανταλλακτικά για δεκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο
διάστηµα (ουσιώδες κριτήριο).
7.2.3.2
Τα εκάστοτε ζητούµενα ανταλλακτικά να παραδίδονται µέσα σε
είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την παραγγελία.
7.2.3.3
Κλήση εξουσιοδοτηµένου συνεργείου για συντήρηση / επισκευή
γίνεται από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία Ε∆ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος
ανταπόκρισης του συνεργείου στην κλήση να µην υπερβαίνει τις τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες.
7.2.3.4
Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα γίνεται από τον
προµηθευτή, µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία
Ε∆, µε την χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίµων της παραγράφου 4.6.1.2.
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7.2.3.5
Ο προµηθευτής ενηµερώνει γραπτά τις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες
Ε∆ για όλες τις τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που υιοθετούνται από
τον κατασκευαστή και αφορούν τους παραδοθέντες κινητήρες.
8

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

8.1.1

Τόπος παράδοσης: Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1.

8.1.2
Χρόνος παράδοσης: Το µέγιστο δέκα (10) µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης.
8.2
Το κόστος των δοκιµών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον
προµηθευτή (ουσιώδες κριτήριο).
8.3
Το είδος του διαγωνισµού, διαδικασία της προµήθειας και τα κριτήρια
επιλογής θα καθορίζονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης.
8.4
Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόµενους
προµηθευτές για τη παρούσα προδιαγραφή θα δίνεται εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή µετά από σχετική αίτηση.
8.5

Ρήτρα κωδικοποίησης

8.5.1
Όλα τα προς παράδοση είδη θα είναι κωδικοποιηµένα, ή ο
προµηθευτής θα δεσµεύεται µε την σχετική ρήτρα κωδικοποίησης (ουσιώδες
κριτήριο).
9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1
Στη προσφορά να διατυπώνεται καθαρά και µε σαφήνεια, µε ποιο
συγκεκριµένο τρόπο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕ∆. Η προσφορά να είναι
ακριβής, λεπτοµερής και αναλυτική σε τέτοιο βαθµό που θα επιτρέπει στο τεχνικό
προσωπικό να αξιολογήσει σχολαστικά τη συγκεκριµένο κινητήρα και τις
ικανότητες του προµηθευτή. Η ικανοποίηση εκ µέρους του προµηθευτή
επιθυµητών κριτηρίων ή µέρους αυτών, όπως επίσης η προσφορά εκ µέρους του
οποιοδήποτε άλλου υλικού, επίδοσης ή υπηρεσίας που θεωρεί ότι προσθέτει αξία
στην ποιότητα της προσφοράς είναι αποδεκτά.
9.2
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής µπορεί να συµπεριλάβει στη
προσφορά του οποιοδήποτε υλικό, επίδοση ή υπηρεσία που κρίνει ότι καλύπτει τα
επιθυµητά κριτήρια της ΠΕ∆ και όχι µόνο, λαµβάνοντας όµως υπόψη του ότι για
να αξιολογηθεί περαιτέρω η προσφορά του θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί
καταρχήν όλα τα ουσιώδη κριτήρια.

./.

20PROC007082245 2020-07-24
Ε-2-14
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
9.3
Η προσφορά να υποστηρίζεται από τις απαραίτητες πληροφορίες
όπως πίνακες, διαγράµµατα, εικονογραφήσεις και να µνηµονεύει καθαρά τα
σηµεία που ικανοποιεί ή υπερκαλύπτει τα ουσιώδη και τα επιθυµητά κριτήρια που
αναφέρονται στη ΠΕ∆.
9.4
ακόλουθα:

Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον τα

9.4.1
Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγµα
του οποίου, µε οδηγίες συµπλήρωσης, βρίσκεται αναρτηµένο στην διαδικτυακή
τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων ∆υνάµεων.
9.4.2
Τα εργοστάσια / εταιρείες κατασκευής των προσφερόµενων
κινητήρων (επωνυµίες – διευθύνσεις).
9.4.3
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος
∆ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα εργοστάσια /
εταιρείες κατασκευής των κινητήρων, εκδοθέντα από φορείς διαπιστευµένους από
το ΕΣΥ∆ ή άλλους οργανισµούς διαπίστευσης, που µετέχουν σε Συµφωνία
Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης µε το ΕΣΥ∆ σχετικά µε την Πιστοποίηση
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ποιότητας ή ισοδύναµο από ΗΠΑ.
9.4.4
Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και παραποµπή στην
διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή,
φωτογραφίες ή/και σχέδια για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
9.4.5

Τα έγγραφα των παραγράφων 4.1.1, 4.3.5, 4.4.2, 7.2.2.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.1

Τα βαθµολογούµενα κριτήρια επεξηγούνται στην Προσθήκη «ΙΙΙ».

10.2
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕ∆ νοείται ότι
υλοποιείται σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις
της τεχνολογίας των εξωλέµβιων κινητήρων.
10.3

Λέξεις κλειδιά: Κινητήρες, εξωλέµβιοι, δίχρονοι.

11

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασµός της παρούσας Προδιαγραφής, από κάθε ενδιαφερόµενο,
για την βελτίωση της, µπορεί να γίνει µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής
διαχείρισης ΠΕ∆, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ∆ΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ισχύς
NSN

(ίπποι)

50-55

Μήκος
Άξονα
(α)

508
mm

Μέγιστο
Βάρος

Κυβισµός
Εκκίνηση

3

(kg)

125

(cm )

800 -1000

Χειροκίνητη
(µε κορδόνι)

./.

Σύστηµα
Ανύψωσης και
Ρύθµισης
Κλίσης

Σύστηµα
Αλλαγής
Κατεύθυνσης

Χειροκίνητο ή/και
Υποβοηθούµενο

Λαγουδέρα
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ»

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ /
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ονοµαστική
Ισχύς
(ίπποι)
&
Μήκος
Άξονα

Μήκος
(m)
&
Αριθµός
Κινητήρων
Σκάφους

55 / 20

Κράµα
Έλικα

Απαιτήσεις
Σκάφους

Κινητήρα
(in)

50/ 20

Καθαρό
Βάρος

Πρόσθετα
Χαρακτηριστικά
/

(kg)

Υπηρεσία Ε∆
&
Τηλέφωνο
Επικοινωνίας
(για
περισσότερες
πληροφορίες)

01

4,70 /
150

Κράµα
Αλουµινίου /
ανοξείδωτος
χάλυβας

Ελαστική λέµβος
µεταφοράς
προσωπικού 710 ατόµων

∆ΥΚ
210-5531805

01

4,70 /
150

Κράµα
Αλουµινίου /
ανοξείδωτος
χάλυβας

Ελαστική λέµβος
µεταφοράς
προσωπικού 710 ατόµων

∆ΥΚ
210-5531805

Παρατηρήσεις:

(α)
Στην 1η στήλη αναγράφεται η ισχύς και το µήκος άξονα του προς προµήθεια
κινητήρα, σε συµφωνία µε τον αριθµό ταξινόµησης της 1ης στήλης.
(β)
τοποθέτησης.

Στην 2η στήλη αναγράφεται ο αριθµός των εξωλέµβιων κινητήρων στο σκάφος

(γ)
Στην 3η στήλη αναγράφονται το µήκος σε µέτρα και το καθαρό βάρος του
σκάφους τοποθέτησης, µε το δάπεδο (floor), σε χιλιόγραµµα.
(δ)
Στην 4η στήλη αναγράφεται το απαιτούµενο κράµα του έλικα (δηλαδή ανοξείδωτος
χάλυβας ή κράµα αλουµινίου).
(ε)

Στην 5η στήλη αναγράφονται πρόσθετα χαρακτηριστικά / απαιτήσεις.

(στ)Στην 6η στήλη αναγράφονται η ενδιαφερόµενη
Υπηρεσία Ε∆ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

./.

γ.

β.

1
α.

A/A

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙΙ»

Αξιοπιστία
Οι κινητήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2013/53/EE, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
∆ιαστάσεις - Βάρος-Χρώµα
Μήκος άξονα: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

./.

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

80%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑ∆Α Ι
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Γενικά
Οι κινητήρες να είναι καινούργιοι, κατασκευασµένοι I,II
εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης στο
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Οι
προσφερόµενοι τύποι και τα έτη που αυτοί
κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δηλώνονται στην
Τεχνική Προσφορά. ∆εν γίνονται δεκτοί τύποι των
οποίων η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό
κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την
Τεχνική Προσφορά.
Οι κινητήρες να είναι συµβατοί µε ελαστική λέµβο 7- I, II, IV
10 ατόµων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

60%

ΕΠΙΠΕ∆Ο
1

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ε-2-18

10%

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΠΕ∆Ο
2
3
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ε.

δ.

Βάρος κινητήρων: Το µέγιστο επιτρεπτό βάρος των
κινητήρων σε kg, που αντιστοιχεί στην έκδοση που
περιλαµβάνει έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο
εξοπλισµό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόµησης
της Προσθήκης «Ι».
Εξωτερικό χρώµα κινητήρων: µαύρο σε θαλάσσιο
περιβάλλον που να µην γυαλίζει (µατ). Το χρώµα να
δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά
Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών
Λειτουργίας
∆ιάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική
προστασία (π.χ. χρήση ανθεκτικών στην διάβρωση
κραµάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή, ειδική
επίστρωση ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται
στην Τεχνική Προσφορά.
∆ονήσεις: Τα συστήµατα ελαχιστοποίησης δονήσεων
του κινητήρα, συµπεριλαµβανοµένων του έλικα, του
συστήµατος προσαρµογής στο σκάφος και της
λαγουδέρας σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης
της Προσθήκης «Ι», περιγράφονται στην Τεχνική
Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
Η περιγραφή τεκµηριώνεται µε µετρήσεις, εφόσον
υπάρχουν, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα
∆ιατάξεις Ασφαλείας
∆ιακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που
προσδένεται στο χειριστή µε κορδόνι.
Συστήµατα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήµα
χαµηλής πίεσης λιπαντικού / βλάβης συστήµατος
λίπανσης, σήµα υπερθέρµανσης / βλάβης συστήµατος

της Προσθήκης «Ι».

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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2
α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Είδος: ∆ίχρονοι κινητήρες
Καύσιµο: Αµόλυβδη βενζίνη, JP-5 και σε κατάσταση
ανάγκης (emergency) Πετρέλαιο κίνησης.
Ονοµαστική ισχύς: Σύµφωνα µε τον Πίνακα
Ταξινόµησης της Προσθήκης «Ι» σε ίππους (hp ή PS
ή ch), υπολογιζόµενη στον άξονα του έλικα κατά ΕΝ
ISO 8665 ή ισοδύναµο ισχύον πρότυπο.
Κυβισµός: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της
Προσθήκης «Ι». Η ακριβής τιµή δηλώνεται στην
Τεχνική Προσφορά (σε cm3), για κάθε τύπο
προσφερόµενου κινητήρα
Εκκίνηση: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της
Προσθήκης «Ι»
Υδρόψυκτοι ή ισοδύναµο σύστηµα ψύξης.
Κάθε κινητήρας διαθέτεισύστηµα ανύψωσης και
ρύθµισης κλίσης, σύµφωνα µε τον Πίνακα
Ταξινόµησης της Προσθήκης «I». ∆ιαθέτει
επίσηςδυνατότητα ασφαλούς πλεύσης στα ρηχά
νερά.Το σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου του
χειρισµού του, καθώς και οι γωνίες των θέσεων
κλίσης, στην περίπτωση χειροκίνητου συστήµατος,
για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα,
περιγράφονται / δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά

ψύξης, , περιοριστή / ρυθµιστή στροφών), που
περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά για την
αξιολόγηση τους, για κάθε τύπο προσφερόµενου
κινητήρα.

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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ΑΟ
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ΑΟ

Ι
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β.

./.

Σύστηµα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισµού:
I, II, IV
Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της
Προσθήκης «Ι». ∆ιαθέτει έλεγχο ταχύτητας και
µοχλό κατεύθυνσης τριών θέσεων (πρόσω – νεκρό –
όπισθεν. Ικανοποιεί επίσης πρόσθετες απαιτήσεις,
εφόσον αναφέρονται στον πίνακα της Προσθήκης
«ΙΙ».
Έλικες κινητήρων:Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Ι,ΙΙ
πίνακα της Προσθήκης «ΙΙ», ως προς το κράµα και το
σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα. Αριθµοί
πτερυγίων και διαστάσεις ελίκων δηλώνονται στην
Τεχνική Προσφορά, για κάθε συνδυασµό
προσφερόµενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.
Καυσαέρια / εξαγωγή καυσαερίων / θόρυβος: Κάθε
Ι,ΙΙ
κινητήρας ικανοποιεί την Οδηγία 2013/53/EE,
σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου. Η
εξαγωγή των καυσαερίων γίνεται µέσα από τον έλικα
στο νερό ή µε άλλο σύστηµα ισοδύναµης µείωσης
θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφονται /
δηλώνονται, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα,
το σύστηµα µείωσης καθώς και οι εκποµπές θορύβου,
µετρούµενες σύµφωνα το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας
2013/53/EE.
Παρελκόµενα / Εξοπλισµός

για την αξιολόγηση τους.

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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γ.

Οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήµατα για τα
συστήµατα της παραγράφου 4.5.1.2
Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3.
Εφεδρικό έλικα,σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4.3.4.
Απαιτήσεις Συµµόρφωσης Υλικού
Κάθε κινητήρας παραδίδεται µε τα ακόλουθα
έγγραφα:
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/53/EE, το
οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
χρήσης / λειτουργίας, καθώς και οδηγίες
εγκατάστασης και συντήρησης, που απαιτούνται για
την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κινητήρα,
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις εκποµπές
καυσαερίων και θορύβου
Εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Κάθε κινητήρας παραδίδεται µε τα ακόλουθα
παρελκόµενα / εξοπλισµό:
Πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και
προληπτική συντήρηση, κατάλογος (µε τιµές) των
οποίων περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για
κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.
Ανταλλακτικά / αναλώσιµα, αναγκαία για
προληπτική συντήρηση µέχρι τις εκατό (100) πρώτες
ώρες λειτουργίας

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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1

./.

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

20%

25%

ΙΙ

Ι,ΙΙ

25%

ΙΙ

ΟΜΑ∆Α ΙΙ
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗΣ
Εγκατάσταση
Η µεταφορά των κινητήρων στα σκάφη (έτοιµοι προς Ι,ΙΙ
χρήση) γίνεται από τον προµηθευτή, στους χώρους
που βρίσκονται τα σκάφη, όπως ορίζεται στην
∆ιακήρυξη
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας
Ι
κάθε κινητήρα για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την
ηµεροµηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων ποσοτικής
και ποιοτικής παραλαβής

Κατάλογος όλων των επί µέρους υλικών (partIist) µε
τις εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς
αριθµούς (partnumbers) του κατασκευαστή και των
υποκατασκευαστών και εφόσον υπάρχει,
κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ StockNumber
NSN).
Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων
6.1.1.1, 6.1.1.2 και 6.1.1.3 παραδίδονται σε έντυπη
και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf
εγγεγραµµένα σε οπτικό δίσκο).
Ο προµηθευτής προσκοµίζει επίσης, κατά την
παράδοση, αντίγραφα ανανεωµένων Πιστοποιητικών
Συµµόρφωσης Συστήµατος ∆ιαχείρισης της
Ποιότητας κατά ISO 9001 των εργοστασίων
κατασκευής ή ισοδύναµων από ΗΠΑ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ε-2-23

20PROC007082245 2020-07-24

4

3

Εκπαίδευση / Πιστοποίηση
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και
Επισκευή Βλαβών 1ου- 2ου Κλιµακίου
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και
Επισκευή Βλαβών 3ου - 4ου Κλιµακίου
Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και
Επισκευή Βλαβών 5ου Κλιµακίου.
Σε κάθε εκπαιδευόµενο θα δίνεται µία (1) πλήρης
σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική µορφή και τυχόν
άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
Εξυπηρέτηση µετά την Πώληση
Ο προµηθευτής εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική
υποστήριξη των κινητήρων σε ανταλλακτικά για
δεκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή τους καθώς και την παροχή
τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστηµα
./.

ΑΟ

20%

Ι

I

30%

Ι,ΙΙ

50%

50%

50%

ΑΟ

ΑΟ

Ι,ΙΙ

Ι,ΙΙ

Η εγγύηση της παραγράφου 7.2.1.1 καλύπτει κάθε
Ι
ελάττωµα ή προβληµατική λειτουργία, που οφείλεται
σε λανθασµένο σχεδιασµό, ατέλειες της κατασκευής
(συµπεριλαµβανοµένης της βαφής) και ελαττωµατικό
εξάρτηµα ή παρελκόµενο, η αντικατάσταση ή
επισκευή του οποίου βαρύνει τον προµηθευτή
Κατά την διάρκεια της εγγύησης παραγράφου 7.2.1.1 Ι
καθώς και µετά την λήξη αυτής, όλα τα
ανταλλακτικά παραγράφου 7.2.3.1 καλύπτονται από
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2)
ετών, από την ηµεροµηνία παράδοσης τους στις Ε∆ ή
εγκατάστασης τους από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
παραγράφου 7.2.3.3.

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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5

Τα εκάστοτε ζητούµενα ανταλλακτικά να
παραδίδονται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες
από την παραγγελία.
Κλήση εξουσιοδοτηµένου συνεργείου για συντήρηση
/ επισκευή γίνεται από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία
Ε∆ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος ανταπόκρισης
του συνεργείου στην κλήση να µην υπερβαίνει τις
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα
γίνεται από τον προµηθευτή, µετά από τηλεφωνική
ειδοποίηση από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία Ε∆, µε
την χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίµων της
παραγράφου 4.6.1.2.
Ο προµηθευτής ενηµερώνει γραπτά τις
ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες Ε∆ για όλες τις
τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που
υιοθετούνται από τον κατασκευαστή και αφορούν
τους παραδοθέντες κινητήρες.
Συσκευασίες/ Επισηµάνσεις
Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασµένος σε
κιβώτιο κατάλληλο για µεταφορά και αποθήκευση,
από ανθεκτικό υλικό, µε διάταξη ασφάλισης του
κινητήρα µέσα σ' αυτό
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρόνος παράδοσης: Το µέγιστο δέκα (10) µήνες από
την υπογραφή της σύµβασης
Το κόστος των δοκιµών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν
τον προµηθευτή.
Ρήτρα κωδικοποίησης

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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Εργαστηριακός Έλεγχος (Εφόσον απαιτηθεί)

Λειτουργικός Έλεγχος

Όπου γίνεται παραποµπή σε παραγράφους αναφέρεται στο κυρίως κείµενο της ΠΕ∆.

3.

4.

5.

./.

Μακροσκοπικός Έλεγχος

2.

1.
Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων πιστοποίησης / βεβαίωση ή
κατά περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης, κλπ. µαζί µε την τεχνική προσφορά)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙV»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και
επισκευή για όλα τα κλιµάκια (1ο έως 5ο) προτείνονται:

1.
∆ιάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί
θα έχει διάρκεια uuuu.[2]uuuu. εργασίµων ηµερών και µε ωράριο από
08:00 έως τις 14:30.

2.

Το προτεινόµενο πρόγραµµα εκπαίδευσης ανά ηµέρα είναι το :

α.

∆ευτέρα u.[3]u.
08:00 έως 08:45 uuu[4]uuu..
08:55 έως 09:40 uuu[4]uuu..
κ.λ.π.

β.

Τρίτη uuu.
uuuuuu..
uuuuuu..
κ.λ.π

3.
Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την όλη
εκπαίδευση και τα οποία θα διανεµηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόµενους είναι :

α.

Εγχειρίδιο Χειρισµού

β.

Εγχειρίδιο Συντήρησης

γ.

uuuuu[5]uuuuu.

./.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
4.
Θα χρησιµοποιηθεί
εκπαιδευτικόπροσωπικό

κατά

την

εκπαίδευση

το

παρακάτω

α.
u.[6]u.. Απόφοιτοι ΑΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την
εκπαίδευση των εξής µαθηµάτων :
(1)

uuuuuu[7]uuuu.

(2)

uuuuuu[7]uuuu.

(3)

β.
u..[6]u. Απόφοιτοι ΤΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την
εκπαίδευση των εξής µαθηµάτων :
(1)

uuuuuu[7]uuuuuu

(2)

uuuuuu[7]uuuuuu

γ.
u..[6]u. Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών
της u..[8]uu για την εκπαίδευση των εξής µαθηµάτων :
(1)

uuuuuu[7]uuuu.

(2)

uuuuuu[7]uuuu.

5.

Λοιπά (κατά την κρίση της εταιρείας)

Υπογραφή
Νόµιµου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

./.

ή

Υπάλληλοι
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

1. Αναγράφεται το προσφερόµενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνηµα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ηµέρες
3. Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριµένη µέρα
4. Αναγράφεται το αντικείµενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν
6. Αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως ο αριθµός των εκπαιδευτών που θα έχουν
τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα µαθήµατα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριµένη κατηγορία
εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυµία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

./.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
23 Ιουλ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ
Φ.604/06/287011/Σ.1509

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Στην
υπογράφοντες:

Αθήνα

σήµερα

τη(ν)

..3333/3../2020,

οι

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄
Κλάδου ΓΕΝ 333333333 3333333333., που εκπροσωπεί
µε αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ.
33333333333333, κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα
αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και
- από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία 333333.,
(Αριθµός ΕΜΠΑ:3333333)1 που εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την
3333333333.. και µε αριθµό ταυτότητας 33333, ενεργώντας
σύµφωνα µε την από 33333. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε
αυτόν µε τη παρούσα, την προµήθεια 3333333333333333...,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ε» της
Πρόσκλησης 11/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ και την προσφορά του αναδόχου στον εν
λόγω ∆ιαγωνισµό.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
3.
ακόλουθοι:

Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι
α.

Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2

β.

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2

γ.

Φορέας Χρηµατοδότησης / Πιστώσεων: ΓΕΝ/Ε1

δ.
Φορέας
Επιχειρησιακού Φορέα)

1

Εφόσον έχει δηλωθεί στην προσφορά

Πληρωµής:

∆ΤΠΝ

(µε

µέριµνα

του
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ε.
Φορέας
Επιχειρησιακού Φορέα
στ.

Παρακολούθησης:

Με

µέριµνα

του

Φορέας Παράδοσης: ∆ΥΚ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
4.1
Το συνολικό συµβατικό τίµηµα (οροφή) της παρούσας ανέρχεται
σε
33333..
Ευρώ,
µη
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ
και
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ.
4.2

Το συνολικό τίµηµα:

4.2.1 Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ – ΑΕΠΠ
κατά ν.4412/2016.
4.2.2 Απαλλάσσεται Φ.Π.Α
4.2.3 Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 4% κατά ν.4172/13.
4.2.4 Συµπεριλαµβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους.
4.2.5 Παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι
εξάντλησης της προϋπολογισθείσας οροφής.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
5.1
Τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι
παρακάτω νόµιµες κρατήσεις:
α. ΜΤΝ

: 4%

β. ΕΛΟΑΝ

: 2%

γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)

: 0,12%

δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)

: 0,024%

ε. ΑΕΠΠ
στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)

: 0,06%
: 0,0018%

ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ) : 0,00036%
η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ

: 0,07%

θ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)

: 0,0021%

ι.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ)

Σύνολο

: 0,00042%
:6,27868 %

5.2
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%.
ΦΟΡΟΙ
6.1
Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα
φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συµβατικού τιµήµατος.
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6.2
Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα
/ προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις,
αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ / ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
7.1

Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν:

7.1.1 Από τον ΑΛΕ 3120201001, του ειδικού φορέα
1.011.701.00.000.00 «∆απάνες Μεταναστευτικών Ροών», αρµοδιότητας
ΓΕΝ/Ε1-ΙΙΙ.
7.1.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα
7.1.3 Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού
Εντάλµατος στο όνοµα της αναδόχου εταιρείας (εφόσον αφορά εταιρεία
εσωτερικού) ή µε έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής (εφόσον αφορά
εταιρεία εξωτερικού).
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
8.1
Το (τµηµατικό) συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι
καταβλητέο, τριάντα (30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των
παραστατικών καθ’ εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο
Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/Γ2), τα οποία κατατίθενται σε αυτόν µε µέριµνα
και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
8.2
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µέσω του Φορέα
Πληρωµής (καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την
οικονοµική προσφορά της εταιρείας και βάση των αναγραφοµένων στο
Παράρτηµα «Β» της πρόσκλησης υπ’αριθµόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
8.3

Με µέριµνα του Αναδόχου καθορίσθηκαν τα ακόλουθα:
α.

Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): 33

β.

Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: 333333.

γ.

∆ιεύθυνση Έδρας:...................................................

δ.

ΑΦΜ και αρµόδια ∆ΟΥ Αναδόχου: 333333..

ε.

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού:
(1)

Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: 3333

(2)

IBAN/ABA ROUTINE: :.................................

8.4
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από τον
αρµόδιο για την πληρωµή φορέα και αποδίδεται µε µέριµνα του στην αρµόδια
∆ΟΥ.
8.5
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εµπρόθεσµα τα παραστατικά
πληρωµής, τότε η πληρωµή µετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που
το συµβατικό τίµηµα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωµής.
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ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
9.1
Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται
να υποβληθούν στον Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/Γ2) τα ακόλουθα
πρωτότυπα παραστατικά:
Α/Α

Παραστατικά Πληρωµής

Με µέριµνα
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Με µέριµνα
ΑΓΟΡΑΣΤΗ

1

Πρωτότυπο Τιµολόγιο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.

Χ

2

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
(Ποιοτικής και Ποσοτικής) από την
αρµόδια επιτροπή

Χ

3

Αποδεικτικό εισαγωγής του συµβατικού
αντικειµένου στην αποθήκη του φορέα
προορισµού

Χ

4

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που
θα ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα
παραρτήµατα της Πρόσκλησης
12/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Χ

Χ

9.2
Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της
παρούσας, δεν παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από τον Επιχειρησιακό
Φορέα (ΓΕΝ/Γ2) στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ως µη αποδεκτά.
9.3
Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό
έτος πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι
σύννοµα θεωρηµένα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
10.
Εφόσον απαιτείται, µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα
πληρωµής, µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ διαβιβάζεται / κατατίθεται:
α.

Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ.

β.

Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
11.
Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο «DDP»
(Incoterms 2010) στη ∆ΥΚ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά) µε µέσα,
προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην πρόσκληση υπ’αριθµόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
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ΧΡΟΝΟΣ /ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
12.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί θα παραδοθεί µέχρι τις
3333333333 2020.
12.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται υπό
τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν.
4412/16.
12.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται
σύµφωνα µε το άρθρο 207 του ν.4412/16.
12.4 H παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του
ν. 4412/16 και τα παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της Πρόσκλησης
12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
12.5 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η
παράδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την Τεχνική
Προδιαγραφή του Παραρτήµατος «Ε» της πρόσκλησης υπ’αριθµόν
12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
13.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο
Παράρτηµα «Ε» της πρόσκλησης υπ’αριθµόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
13.2 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε την
εγκεκριµένη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
14.1 Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται κατάθεση εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2)
µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
14.2 Κατά την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου θα
παρασχεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ποσού
:::::.. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
από την ηµεροµηνία παραλαβής.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
15.1 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα,
καθώς και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
15.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα
αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά
σχόλια / απόψεις του στο Φορέα Πληρωµής προς ανάληψη περαιτέρω
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ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω
αιτήµατος.
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
16.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16.

στις

∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ
17.1 Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια
για το συµβατικό αντικείµενο.
17.2 Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός
του χρόνου ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος
παράδοσης) από τον Ανάδοχο.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
18.1 Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα
αποτελέσµατα της υπ’αριθµόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ διαγωνιστικής διαδικασίας,
την οικεία προσφορά στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, την οικεία Κατακυρωτική
Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω προµήθειας (όπως ισχύει σήµερα),
και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των Ε.∆., σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16).
18.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.
18.3 Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα
Αγγλικά, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα.
18.4

Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων.

18.5 Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα
ανακύψουν καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
19.1 Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε αυτό.
19.2 Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των
δύο µερών της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και
ύστερα από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας).
19.3 Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται
τροποποίηση της σύµβαση, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους
που προκαλείται βλάβη στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ).
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
20.1 Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης,
οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα
αναλάβει.
20.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως
προσωπικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για
την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες
από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται
εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση
των συµβατικών του υποχρεώσεων.
20.3 Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
21.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά
περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
22.1 Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης ανάθεσης, της
αποδοχής του κόστους αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης µε
την παράλληλη γνωστοποίηση των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (ή αντίστοιχης Απόφασης ∆ιάθεσης
Πίστωσης).
22.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων
ανωτέρω παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην
έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στον Ανάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών
συµβάσεων.
22.3 Το κόστος των υπό προµήθεια ειδών σε καµία περίπτωση δεν
θα υπερβεί τη συνολική συµβατική οροφή.
22.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα στην πρόσκληση
υπ’αριθµόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
23
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει µε την συµµετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία της
πρόσκλησης υπ’αριθµόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ αναφορικά µε την Κωδικοποίηση
των υπό προµήθεια ειδών/υλικών.
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24
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από
τον ν.4412/16 και από τα τεύχη της πρόσκλησης υπ’αριθµόν
12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
25
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄
του ν. 4412/16.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
26.1 Ενεργοποίηση Σύµβασης: Με την υπογραφή της παρούσας και
από τα δύο µέρη.
26.2

Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα.

26.3

Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα.
Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική

26.4
γλώσσα.

26.5 Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας,
ηµερολογιακά, υπογραφής.
26.6 Οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου άρχονται την
ηµεροµηνία ενεργοποίησης/υπογραφής της σύµβασης.

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ

