ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.29 14:00:25
EEST
Reason:
Location: Athens

ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α∆Α: __________________
Ζάκυνθος, 29/08/2014
Aριθµ. Πρωτ. : 1834

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

συνολικού προϋπολογισµού 81.300,81 €
(ογδόντα ένα χιλιάδες τριακόσια Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
δηλαδή συνολικά
100.000,00 €
(εκατό χιλιάδες Ευρώ)
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Ζάκυνθος, 29 Αυγούστου 2014

1

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ»

Αναθέτουσα αρχή:

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Χρηµατοδότηση:

Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», Πράξη «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.

Προϋπολογισµός:

81.300,81 €
(ογδόντα ένα χιλιάδες τριακόσια Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών) µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συνολικά
100.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

∆ιάρκεια υλοποίησης
έργου:

8 µήνες από την υπογραφή της, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας

∆ιάρκεια εγγύησης:

12 µήνες τουλάχιστον από την παραλαβή του Έργου

Είδος διαγωνισµού:

Ανοιχτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός

Κριτήριο ανάθεσης:

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Ηµεροµηνία
αποστολής
δηµοσίευσης στον
Ηµερήσιο Τύπο:

29/08/2014

Ηµεροµηνία
αποστολής
δηµοσίευσης στο
Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων
Συµβάσεων:

29/08/2014

Προθεσµία υποβολής
προτάσεων:

06/10/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00

Αποσφράγιση
Προσφορών:

08/10/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας:

Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00

Ερωτήσεις –
διευκρινήσεις:

Βλέπε «Άρθρο 8».

Επικοινωνία:

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Τηλέφωνο: 26950-29870
fax: 26950-23499
ώρες: 10:00 - 14:00 από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
Υπεύθυνος: κ. Χαρµπής Γεώργιος

2

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α’ ................................................................................................................. 5
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .................................................................................... 5
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ............................................................................................. 5
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ .................................................................................... 5
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................. 5
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ..................................................................................... 5
ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ........................................................................................................ 6
ΑΡΘΡΟ 5. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ........................................................ 8
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ..................................................................... 11
ΑΡΘΡΟ 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ........................................ 11
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.................................... 12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................ 13
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ....................................... 17
ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .............................................................. 26
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .................................. 26
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .................... 26
ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................... 26
ΑΡΘΡΟ 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ............................................................... 29
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ....................................................................... 33
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.................................................................. 33
ΆΡΘΡΟ 18. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................... 35
ΑΡΘΡΟ 19. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................... 36
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .............................................. 37
ΑΡΘΡΟ 21. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ................................................................................... 37
ΑΡΘΡΟ 22. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................... 39
ΑΡΘΡΟ 23. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................ 39
ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ......................................................................... 40
ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .......................................................... 41
ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ......................... 42
ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................ 44
ΑΡΘΡΟ 28. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ................................................................................................... 44
3

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

ΑΡΘΡΟ 29. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ........................................................ 45
ΑΡΘΡΟ 30. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ....................................................... 46
ΜΕΡΟΣ Β’ ............................................................................................................... 47
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............................................................................................ 47
ΑΡΘΡΟ 31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ.................................................................................... 47
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ..................................................................................... 50
ΑΡΘΡΟ 32. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ....................................................................... 50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ...................................................................................................... 54
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό .................. 55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης .................. 57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας................................ 58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούµενου Προσωπικού ...... 60
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς ................................................................ 61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Υπόδειγµα σύµβασης .................................................................................. 63

4

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή:
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Eθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Ελευθερίου που εδρεύει στη
διεύθυνση, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης είναι η προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για την υλοποίηση
της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 9
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
Το έργο χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013 και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια των ειδών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Σκάφος Πολυεστερικό 8,5 – 10 µ. µε
απαιτούµενο εξοπλισµό
Μηχανή εσωλέµβια (συνολική ισχύς και των
δύο µηχανών 300-650hp)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ
1
2

ΑΝΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
CPV
34520000-8
34311110-4

Επί πλέον θα παρασχεθεί για το προβλεπόµενο από τους όρους εγγύησης της παρούσας διάστηµα,
εγγύηση συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής για το σύνολο των παραπάνω ειδών.
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για µέρος των προκηρυσσόµενων µε την παρούσα. Σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αναλυτικά, το αντικείµενο και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β’
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 81.300,81 € (ογδόντα ένα χιλιάδες
τριακόσια Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συνολικά 100.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προµήθεια αφορούν το υποέργο 6 του εγκεκριµένου Τεχνικού
∆ελτίου της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», που
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

5

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ως εξής:
Τµήµατα

Προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισµός
µε ΦΠΑ

81.300,81

100.000,00

81.300,81

100.000,00

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή:
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που εδρεύει στη διεύθυνση,
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00, ο οποίος προκηρύσσει το ∆ιαγωνισµό αυτό κατόπιν της µε
αριθµό 72/28-08-2014 απόφασης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του και θα υπογράψει µε
τον Ανάδοχο τη σύµβαση για την προµήθεια των ειδών.
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών:
Ο κ. Χαρµπής Γεώργιος τηλέφωνο 26950.29870 - fax 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org ώρες
10:00-14:00.
Έργο:
Η Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Πολυεστερικού Σκάφους».
Αναλυτική περιγραφή του έργου περιλαµβάνεται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, της παρούσας
∆ιακήρυξης.

∆ιαγωνισµός:
Το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη για την
ανάδειξη του Αναδόχου έως και την ανάδειξή του και την υπογραφή της Σύµβασης.
∆ιακήρυξη:
Η παρούσα που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή,
το Μέρος Γ: Πίνακες Συµµόρφωσης, και τα Παραρτήµατα, Ι: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης, ΙΙΙ:
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας, ΙV: Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης
Απασχολούµενου Προσωπικού, V: Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς και VI: Υπόδειγµα Σύµβασης.
Προσφέρων ή Υποψήφιος:
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία συµµετέχει στο
∆ιαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφορά:
Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων.
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Αντίκλητος:
Το πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και που ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου και φαξ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής µε τον Προσφέροντα και προς τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απευθύνει ή/και να
επιδίδει οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται προς τον Υποψήφιο και αφορά οποιοδήποτε θέµα που
σχετίζεται µε οποιοδήποτε στάδιο του ∆ιαγωνισµού. Αντίκλητος µπορεί να ορισθεί και ο Εκπρόσωπος
του Προσφέροντος.
Ανάδοχος:
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση
της Προµήθειας σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
Εκπρόσωπος:
Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν
υπογράφεται και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την
αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή
πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε
περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Προµήθεια:
Η προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Πολυεστερικού Σκάφους».
Αναλυτική περιγραφή αυτών περιλαµβάνεται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Κατακύρωση:
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την
υλοποίηση της προµήθειας.
Επιτροπές ∆ιαγωνισµού:
Α) Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό δυνάµει της υπ' αριθµ. 18Α/2014 απόφασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.
β) Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων
Τριµελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµ. 18Γ/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, µε σκοπό να αξιολογεί τις ενστάσεις του άρθρου 15 του Π.∆.
118/2007 και τις προσφυγές του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 2522/1997.
γ) Τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
Τριµελής Επιτροπή, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων.
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Μέλος:
Το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει σε ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία, η οποία, σε
περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος, αναλαµβάνει νοµική δέσµευση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκτέλεση της Προµήθειας, σύµφωνα µε την Σύµβαση.
Προϋπολογισµός Προµήθειας:
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης
Προµήθειας. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που µπορεί να υποβάλλουν
οι υποψήφιοι.
Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιµώµενη δαπάνη απορρίπτονται.
Σύµβαση:
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης του Αναδόχου.
Συµβατικό Τίµηµα:
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.
Συµβατικά τεύχη:
Η Σύµβαση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν
και την συµπληρώνουν.
Τόπος:
Τόπος παράδοσης της προµήθειας θα είναι η αποθήκη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου, στη διεύθυνση Βασιλικός, Ζάκυνθος, 291 00, ∆ήµου Ζακυνθίων, Νοµού Ζακύνθου
Χρονοδιάγραµµα:
Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 8 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 5. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών ∆ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και
συµπληρωµατικά, µε τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων, όπως ισχύουν:
•

τις διατάξεις του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου», όπως εκάστοτε ισχύει.

•

τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005

•

το Νόµο 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει,
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•
•

•

το Νόµο 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει,
το Νόµο 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία
89/665ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α' 178/1997), όπως ισχύει,
το Νόµο 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68/2007), όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ/Α/2009)
•

τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια
αυτής».

•

τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

•

τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 645/Β) Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
όπως
έχει
τροποποιηθεί
µε
τις
µε
αρ.
πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 (ΦΕΚ
1088/Β/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/292Β/13.02.2013 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013)
Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

•

το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 20072013 και άλλες διατάξεις».

•

τις διατάξεις του Ν. 4111/23-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Έγκριση των
σχεδίων των συµβάσεων τροποποίησης της κύριας σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
της ΤτΕ, µε τίτλο Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
της ΤτΕ, µε τίτλο ∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις» και συγκεκριµένα το άρθρο 21
«Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ».

•

τις διατάξεις του Ν. 3882/2010(ΦΕΚ166/Α/22.09.2010) «Εθνική υποδοµή Γεωχωρικών
Πληροφοριών –Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14Ης Μαρτίου 2007και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.1647/1986
«Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές
διατάξεις» (ΦΕΚ141/Α).

•

το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,

•

τις διατάξεις του Ν. 3548 / 2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την µε Α.Π. Π1/1493/04-09-2012,
εγκύκλιο της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ µε θέµα «Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον
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Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων».
•

Την υπ’ αριθµ. Ε17 εγκύκλιο της Γενική Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε αρ. πρωτ.
∆17γ/102/3/ΦΝ463/17-4-2013 (Α∆Α:ΒΕΑΑ1-7Κ7) περί «Λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ)».

•

Το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 9641/9-12-2013 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού µε θέµα
« Υπερκοστολογήσεις και αποκλεισµοί σε έργα ΕΠΠΕΡΑΑ µε τη µέθοδο του διαγωνισµού
προµηθειών»

•

Την υπ.’ αριθµ. 167802/20-04-2011 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

•

Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο:« ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
Την υπ.’ αριθµ. 174800/16-12-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» µε
κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
Την υπ’ αρ. 08/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την έγκριση υλοποίησης του υποέργου 6.
Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την
έγκριση υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων
δηµοπράτησης.
Την υπ’ αρ. 72/2014 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.
Τις υπ’ αρίθµ. 18Α/2014, 18Γ/2014 και 18∆/2014 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία ορίστηκαν οι Επιτροπές του ∆ιαγωνισµού.

•

•
•

•
•
•
•

Η υπ’ αριθ. οικ129289/06-08-2014 ∆ιατύπωση Γνώµης του ΕΠΠΕΡΑΑ για τη δηµοπράτηση του
διαγωνισµού.
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση
αυτών.

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές
και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη
επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης
ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή/ και αιρέσεις ή επιφυλάξεις, χαρακτηρίζονται ως
µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Σε
περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα είναι διατυπωµένο σε άλλη γλώσσα, πρέπει να
συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Ως επίσηµες µεταφράσεις η Αναθέτουσα Αρχή θα δεχθεί εκείνες
που γίνονται από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από
Ελληνικές προξενικές αρχές, καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες δικηγόρους κατά το άρθρο 53
του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποδεχθεί κάθε µετάφραση
που γίνεται από πρόσωπο ή αρχή της ηµεδαπής που έχει, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, το δικαίωµα να
εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις. Στην περίπτωση που ένας Υποψήφιος πρόκειται να υποβάλει
µεταφράσεις που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα άλλα, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις
ελληνικές προξενικές αρχές και τους έλληνες δικηγόρους, θα πρέπει να επισυνάψει και αντίγραφο της
διάταξης που παρέχει στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το δικαίωµα να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις.
Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην
αγγλική. Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια προδιαγραφών και οδηγιών που συνοδεύουν τον Φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς των οποίων το πρωτότυπο έχει συνταχθεί στην αγγλική, δεν χρειάζεται να
µεταφραστούν στην Ελληνική. ∆ικαιούται, όµως η Επιτροπή Αξιολόγησης, να ζητήσει την µετάφραση
όσων εξ αυτών κρίνει αυτή αναγκαία, σύµφωνα µε την παρ. 8.1. καθώς και την θεώρησή τους
σύµφωνα µε το ν. 1497 (ΦΕΚ Α’ 188), για όσα από αυτά δεν είναι ήδη θεωρηµένα σύµφωνα µε
υποχρεωτικό όρο της ∆ιακήρυξης.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της ∆ιακήρυξης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ∆ιακήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το Μέρος Α’ (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β’ (Τεχνική Περιγραφή)
γ. το Μέρος Γ’ (Πίνακες Συµµόρφωσης)
δ. τα Παραρτήµατα που περιέχουν:
-

Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούµενου Προσωπικού,
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς,
Υπόδειγµα σύµβασης

ΑΡΘΡΟ 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης την 29-08-2014.
2. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες
ευρείας κυκλοφορίας (α) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και (β) ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ την 29-08-2014.
3. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα ΕΡΜΗΣ την
29-08-2014.
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4. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) και στη ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΓΓΒ) την 29-08-2014.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.nmp-zak.org την 29-08-2014 και
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
Το κόστος δηµοσίευσης στον ελληνικό Τύπο, βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού
µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής www.nmp-zak.org. Στο ίδιο site υπάρχει αναρτηµένο
σχετικό έντυπο παραλαβής του τεύχους, το οποίο θα πρέπει να συµπληρωθεί και παραδωθει στην
Αναθέτουσα Αρχή µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού να έχει
στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που προκύψει
ανάγκη αποστολής τυχόν συµπληρωµατικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επ’ αυτής.
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του ∆ιαγωνισµού λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 30-09-2014. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν
προβλέπεται κόστος.
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ταχυδροµικώς ή παραδίδεται σε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από τον
ενδιαφερόµενο µε απόδειξη παραλαβής από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Ελευθερίου Βενιζέλου
1, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος, αρµόδιος υπάλληλος κ. Χαρµπής Γεώργιος (τηλ: 26950.29870), email:
info@nmp-zak.org, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες από την ιδιόχειρη υποβολή της αίτησης ή την
ταχυδροµική ή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των ενδιαφεροµένων στα γραφεία της.
Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η Υπηρεσία διενέργειας
του διαγωνισµού δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του ∆ιαγωνισµού λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 30-09-2014. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν
προβλέπεται κόστος.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης της αίτησης του ενδιαφεροµένου
στα γραφεία της.
Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου επαφής), έτσι
ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη
για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, µεταβολών ή διευκρινήσεων ή/και την εξακρίβωση του
δικαιώµατος συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι η αποδεδειγµένη παραλαβή των εγγράφων της ∆ιακήρυξης
είναι απαραίτητη για τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου στο ∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης
προµηθευτών ή κοινοπραξίας, αρκεί η παραλαβή της ∆ιακήρυξης από οποιοδήποτε µέλος αυτής.
Επίσης, επιτρέπεται η συµµετοχή εταιρείας συνδεδεµένης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.
2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών" (ΦΕΚ Α'37), µε εκείνη που παρέλαβε την ∆ιακήρυξη.
Προσφορές των οποίων δεν έχει προηγηθεί παραλαβή της παρούσας µέσω της ανωτέρω αναφερόµενης
διαδικασίας δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
Οι παραλήπτες των τευχών υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους
να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό
αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο εγκαίρως, ώστε να τηρηθεί από αυτούς η
προθεσµία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Μετά την κατάθεση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) από την
Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
∆ιακήρυξης µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του
άρθρου 15 παρ 2 περ. α του Π∆ 118/2007 και αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από
την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών, ήτοι 30-09-2014, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του
άρθρου 15, παρ. 2α του Π.∆. 118/2007.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπόψη κ. Χαρµπή Γεωργίου (τηλ:
26950.29870 , φαξ: 26950.23499, Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου,
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00).
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει έγγραφη απάντηση σε όλους όσους έχουν αποδεδειγµένα
παραλάβει τη ∆ιακήρυξη συνολικά για όλες τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί, το αργότερο έξι (6)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών κι εφόσον
έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Οι διευκρινίσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής www.nmp-zak.org .
Κανένας Υποψήφιος σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν µπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών,
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την Προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από όρο, προϋπόθεση,
αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00», µέχρι την 06/10/2014, ηµέρα ∆ευτέρα
έως και ώρα 16:00. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή
ταχυµεταφορέα (courier) που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της
παρούσας. Όσες Προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον
φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Η ευθύνη της
έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται
καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία.
2. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ή οι οποίες, αν και
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
3. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα διενεργηθεί την 08/10/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στη διεύθυνση,
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00 σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό στον αριθµό των
υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές, ποιοτικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη προκήρυξη και τη σχετική Νοµοθεσία και
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διαθέτουν αποδεδειγµένα την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση
του έργου.

10.1. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλον κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου και έχουν την καταστατική τους έδρα,
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο
εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. µε αντικείµενο
αντίστοιχο µε το αντικείµενο της παρούσης όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας
τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια πριν τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι:
όλα τα Μέλη της ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση
της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου,
-

σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας η απαίτηση για απασχόληση στο αντικείµενο που
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον
Μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας,

-

στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό
σχήµα ή άλλη Νοµική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές.

Οι ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για
την υποβολή της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση
προµηθευτών ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση προµηθευτών ή την κοινοπραξία να
περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλεγγύως και σε ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της Προµήθειας, σε ένωση προµηθευτών ή
κοινοπραξία η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της Σύµβασης και την οριστική
παραλαβή των υπο προµήθεια ειδών.
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνο στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των
άλλων µελών για την ολοκλήρωση της Προµήθειας.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά του θανάτου, της κήρυξης σε
πτώχευση και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας, Μέλος της ένωσης προµηθευτών ή
κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο
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αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά
του θανάτου, της κήρυξης σε πτώχευση και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας, ή εξαιτίας
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη της
ένωσης ή κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και
τους ίδιους όρους.
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του
µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη µε
προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. Ο
προτεινόµενος αντικαταστάτης θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την
εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται
για μέρος του Έργου.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ενός νοµικού προσώπου ή
ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από µία συµµετοχές (υποψήφια σχήµατα διαγωνιζοµένων)
και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας της υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.

10.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου.
• Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης
∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις ή/και έχουν κηρυχθεί, µε τελεσίδικη
απόφαση, έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
• Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
V. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
• Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
• Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από
τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• Όσοι έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική τους διαγωγή.
• Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε
οποιοδήποτε µέσο.
• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.
• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.
• Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
από την ∆ιακήρυξη.
• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του
∆ηµοσίου Τοµέα ή που ελέγχεται ή χρηµατοδοτείται από το ∆ηµόσιο γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές
υποχρεώσεις τους.
• Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς προµηθειών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε το Π∆
118/2007.
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν καταστατικά ή πραγµατικά εκτός Ελλάδας έχουν
υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες
κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά
περίπτωση.
• Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον Μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων,
να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκαταστηµένο
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σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµοδίων αρχών. Τα
αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκαταστηµένος ο
υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως,
των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντα.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
11.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α.. Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
είναι:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να ισχύει για δύο τουλάχιστον (2) µήνες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. ∆ηλαδή να ισχύει τουλάχιστον (6) µήνες µετά από την εποµένη ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί µε φροντίδα του,
µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, και εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών
από την υπογραφή της Σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες, µε φροντίδα και δαπάνες τους,
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία πρόσκλησης του Αναδόχου για την υπογραφή
της Σύµβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στους Προσφέροντες σε περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή παραίτησης από αυτά.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εάν, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που
εξέδωσε την εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο
Προσφέρων οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την
προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Προσφέρων δεν παράσχει νέα εγγύηση,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αποκλείσει τον Προσφέροντα από τα επόµενα στάδια της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, (για το θέµα των επισήµων µεταφράσεων ισχύουν τα
οριζόµενα στην παρ. 5.2). Σε περίπτωση που η απόδοση όρου των ξενόγλωσσων εγγυητικών
επιστολών διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφρασή του στην Ελληνική θα
υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξιών η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαµβάνει
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης.
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Σε περιπτώσεις ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας, το σύνολο της εγγυητικής επιστολής ή των
εγγυητικών επιστολών που θα υποβάλλουν τα Μέλη θα ισούται µε το ζητούµενο από την παρούσα για
κάθε περίπτωση συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης ποσό.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος
Ι.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο δεν προσέλθει ή δεν προσέλθει
εµπρόθεσµα για την υπογραφή της Σύµβασης ή δεν καταθέσει πριν την υπογραφή της Σύµβασης την
εγγύηση καλής εκτέλεσης ή αν δεν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής.

11.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν, µαζί
µε την Προσφορά τους, τα εξής :
α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Π.∆.
118/2007 και την παράγραφο 11.1 της παρούσας.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, που
θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία :
i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού για το οποίο υποβάλλουν την προσφορά,
ii. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
καταστάσεις, του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α
της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 κατάσταση του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
iii. Θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών
των πινάκων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι η προσφορά του για
κάθε συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της ∆ιακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του
∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος. Στην ανωτέρω δήλωση πρέπει να περιλαµβάνεται
επίσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ. Εφόσον οι Υποψήφιοι συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε Εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή/και
υποβάλλει την προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της.
ε. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις τους
για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
στ. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή
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τους το νοµικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
ζ. ∆ικαιολογητικά τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να
προσκοµισθούν:
i. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, το ιστορικό δραστηριοποίησης του,
την
τεχνική
υποδοµή.
Επίσης,
περιγραφή
των
µέσων
ποιοτικού
ελέγχου
των
προµηθευόµενωνυλικών, του τεχνικού εξοπλισµού (προδιαγραφές µηχανηµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν) και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό.
ii. Περιγραφή πρόσφατων (των τελευταίων τριών ετών) σχετικών έργων, που ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς ή που είναι εν εξελίξει κατά το χρόνο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού από τον Προσφέροντα,
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να εµφαίνεται αναλυτικά το αντικείµενο, και το χρονικό
διάστηµα υλοποίησης των προµηθειών, καθώς και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί Φορείς.
Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση
Αναθέτουσες Αρχές ή Φορείς, για το είδος των προµηθειών που παρασχέθηκαν καθώς και για την
έντεχνη, ποιοτική και αποτελεσµατική ολοκλήρωσή τους. Αν κάποια από τα Πιστοποιητικά ή τις
Βεβαιώσεις δεν µπορούν να εκδοθούν, θα πρέπει να προσκοµίζεται Υπεύθυνη ∆ήλωση για την
έντεχνη, ποιοτική και αποτελεσµατική ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων.
Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριµένο έργο.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι ως άνω προϋποθέσεις και τα
αντίστοιχα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά µπορούν να πληρούνται αθροιστικά από όλα τα µέλη της
ένωσης.
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, δεν
διαθέτουν κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδοµή και εµπειρία,
αιτιολογηµένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του Ν. 1599/1986 και πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Σηµείωση: Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν την ηµεροµηνία υποβολής της
Προσφοράς. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα τη δήλωση αυτή, ιδίως όσον αφορά το
πρώτο σηµείο της παρ. β.ii του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν οι διαχειριστές, όταν πρόκειται για ΕΠΕ,
ΟΕ και EE, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ, ο νόµιµος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου και ο κατά τα ανωτέρω νόµιµος εκπρόσωπος κάθε Μέλους όταν
πρόκειται για ένωση ή κοινοπραξία.

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά
συµµετοχής. Επίσης, η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω.
Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
i.

να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό µέρος του Έργου, το οποίο αυτό
θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς

ii.

να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος
της Ένωσης/Κοινοπραξίας
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iii.

να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας.

iv.

να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή
της στον διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής.

v.

να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του
αντικειµένου της σύµβασης

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους:
i.

στην Ένωση / Κοινοπραξία

ii.

στον ∆ιαγωνισµό

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε
Ένορκη ∆ήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ
σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση τυπικών ελλείψεων
εκάστου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, εκτός από την ανωτέρω εγγύηση συµµετοχής, και οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
που θα ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού η συµπλήρωση τυπικών ελλείψεων,
διαφορετικά αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισµού.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είτε
κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.

11.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 17 της παρούσας, ο Υποψήφιος, του οποίου η
προσφορά κατατάχθηκε στον σχετικό πίνακα αξιολόγησης πρώτη εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω
έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.

11.3.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Πίνακας 1. Έλληνες Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ωα άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1
του Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχει καταδικαστεί για
αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας και δεν έχει κινηθεί
σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας. Σε περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

3. Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο
οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά
του ανωτέρω πίνακα µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Πίνακας 2. Αλλοδαποί Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά µέσα εκδοθέντα
από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους και
Συµβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την
Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα.

Πίνακας 3. Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς
πολίτες».

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Το
Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3. Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1
του Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης
και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί
για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από
το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
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συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η
ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη
σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Για τους υποψηφίους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υποψηφίου.
Πίνακας 4. Συνεταιρισµοί
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο
43 Παραγρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας,
της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν
καταδικαστεί για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το Απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.∆.
118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β,
της παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007.
3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου, η οποία
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας
αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να
αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, νοείται για τους µεν
ηµεδαπούς υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου και για
τους δε αλλοδαπούς, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας νοµίµως θεωρηµένο, το οποίο θα
συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5.2 της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
Πίνακας 5. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ενώσεις / Κοινοπραξίες
1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο).
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2. Συµφωνητικό µεταξύ των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε Μέλους
της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και στο Συµβατικό Τίµηµα καθώς
και το ειδικό µέρος της Προµήθειας, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης
της Προµήθειας στο σύνολο της Προσφοράς,
- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),
- να ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για την
υπογραφή της Σύµβασης.
3. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για:
-τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία,
-τον ορισµό κοινού Εκπροσώπου, και
- το ποσοστό συµµετοχής του Μέλους στην Προµήθεια και το Συµβατικό Τίµηµα
- την υπογραφή της Σύµβασης
4. Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και
υποβάλει την προσφορά ή/και παρίσταται κατά την αποσφράγισή της για λογαριασµό των
µελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Β. Πρόσθετα, οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος ότι όλα τα µέρη
του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα.
Γ. ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής

Πίνακας 6. Πίνακας Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας Υποψηφίου Αναδόχου

6.1
6.1.1

Χρηματοοικονομική ικανότητα για την Εκτέλεση του Έργου
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών του Υποψηφίου Αναδόχου των τριών (3)
προηγουμένων του έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2011, 2012, 2013).
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών,
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των τριών (3)
προηγουμένων του έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.

6.1.2

Αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει
την έκδοση ισολογισμών τριών (3) οικονομικών χρήσεων, θα πρέπει να καταθέτει τα
αναφερόμενα έγγραφα για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
Υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών όσον αφορά στην
εκτέλεση έργων παρόμοιων με το τμήμα, για το οποίο υποβάλλει Προσφορά. Οι
δηλώσεις αυτές θα αφορούν τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων του έτους του
Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Αν δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, θα πρέπει να καταθέτει τα αντίστοιχα
έγγραφα για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
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Πίνακας 7. Πίνακας Τεκμηρίωσης Υποδομής, Εμπειρίας & Τεχνικής Ικανότητας Υποψηφίου
Αναδόχου
7.1
7.1.1

Οργάνωση, δομή και μέσα
Δήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι χαρακτηριστικά του Υποψήφιου
Αναδόχου:
Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του Υποψηφίου Αναδόχου (νομική μορφή, έτος
ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων).
Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου Αναδόχου.

7.1.2

7.2

Παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον
τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την παροχή των υπηρεσιών κατά την διάρκεια της
Περιόδου Εγγύησης.
Γνώση επιχειρησιακού αντικειμένου παρόμοιου ή συναφούς με την προμήθεια,
τεχνογνωσία και εμπειρία
Κατάλογο κυριοτέρων προμηθειών που εκτέλεσε και υπηρεσιών που παρείχε ο
Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με
αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες:
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο
παραλαβής.

7.3

Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε
πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου
στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου
παραλαβής του έργου εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου.
Προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την εκτέλεση της Σύμβασης.
Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί κατά την παροχή
των Υπηρεσιών Εγκατάστασης καθώς και Συντήρησης κατά την Περίοδο Εγγύησης,
ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση του με τον Υποψήφιο Ανάδοχο.

Οι Προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν, εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, κάθε άλλο
στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς τους.
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλεί τους Υποψηφίους να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 45 έως 50 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (άρ. 43 έως 48 ΠΔ 60/2007).
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψήφιους για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες προσµετρούµενες την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 05-022015. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω οριζόµενο,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές
Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους
Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως
αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο
µόνο εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά τη κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Υποψήφιος δύναται να καταθέσει Προσφορά σύµφωνα µε τους όρους υποβολής προσφορών, όπως
ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. ∆εν γίνονται αποδεκτές Προσφορές για µέρος του
προκηρυσσόµενου Έργου.

ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Προσφορά κατατίθεται σε χωριστό φάκελο µέσα στον ενιαίο φάκελο, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό
πιο κάτω.
Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή ή µε ταχυµεταφορέα (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες προσφορές
υποβληθούν ταχυδροµικώς θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής τους. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχοµένων
της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παράδοση σ’ αυτή της προσφοράς ή
για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
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Οι Προσφορές πρέπει:
Ι. να φέρουν την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και
ηλεκτρονική διεύθυνση του
προσφέροντος. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων, θα
αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση) του εκπροσώπου τους.
II. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το
φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία φυσικών προσώπων ή/και Εταιρειών που
υποβάλλει την προσφορά.

ΙΙΙ. να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, υποχρεωτικά δε στην
ελληνική γλώσσα και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του,
ΙV. να αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικώς και ολογράφως στον υποφάκελο
«Οικονοµική Προσφορά»,
V. να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (ξέσµατα, σβησίµατα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ θα πρέπει να είναι
καθαρογραµµένες και µονογεγραµµένες από τον Προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την
αποσφράγιση της Προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις, οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
VI. σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των Προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη
δήλωση τεχνικών και άλλων εννοιών, οι Προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό
των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους.
Η Προσφορά κάθε Υποψηφίου κατατίθεται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει όσα
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της προσφοράς, λόγω µεγάλου
όγκου, δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε ενιαίο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … από …» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ»
Στο πλαίσιο του έργου:
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06-10-2014
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Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των µελών της.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επιµέρους ανεξάρτητους σφραγισµένους φακέλους,
ήτοι:
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που ορίζονται στο άρθρο 11.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
Υποψήφιου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του Υποψήφιου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16.3. της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά,. Σε κάθε δικαιολογητικό θα
αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει µία σειρά αντίγραφα των πρωτοτύπων,
που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
Τεχνική Προσφορά
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς. Σε κάθε σελίδα του θα
αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα έχει την υπογραφή του Υποψηφίου, αν είναι φυσικό
πρόσωπο, ή του νοµίµου εκπροσώπου του, αν είναι νοµικό πρόσωπο, ή του κοινού Εκπροσώπου, αν
είναι ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία.
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει µία σειρά αντίγραφα της πρωτότυπης Τεχνικής Προσφοράς του
Έργου,
που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς».
Οικονοµική Προσφορά
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει το πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς. Σε κάθε σελίδα της
θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα έχει την υπογραφή του Υποψηφίου, αν είναι φυσικό
πρόσωπο, ή του νοµίµου εκπροσώπου του, αν είναι νοµικό πρόσωπο, ή του κοινού Εκπροσώπου, αν
είναι ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία.
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει µία σειρά αντίγραφα της πρωτότυπης Οικονοµικής Προσφοράς
του Έργου,
που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς».
Όλοι οι επί µέρους φάκελοι και υποφάκελοι θα είναι σφραγισµένοι και θα αναγράφουν την επωνυµία
και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου, και
να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων, θα
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αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση) του εκπροσώπου τους.
1. Οι Προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
2. Το περιεχόµενο του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
3. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Τα περιεχόµενα σε κάθε υποφάκελο έγγραφα αριθµούνται κατά
συνεχή σειρά αύξοντος αριθµού και µονογράφονται σε κάθε σελίδα από τον Υποψήφιο/νόµιµο ή κοινό
εκπρόσωπο.
4. Ο Υποψήφιος πρέπει να συµπληρώσει και τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις
κατά περίπτωση οδηγίες.
5. Οι προσφορές πρέπει να µην είναι ιδιόγραφες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Οποιαδήποτε διόρθωση στην προσφορά, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
και µονογραµµένη από τον Υποψήφιο.
6. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους Υποψήφιους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο
συνοδευτικό πίνακα τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους.
7. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαφυλάξει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
16.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιέχει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής
που ορίζονται στα άρθρα 11.1 και 11.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

16.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:
Πίνακας 7. Περιεχόµενα τεχνικής προσφοράς
Α/Α
1
1.1
1.2
2
3

ΤΙΤΛΟΣ
Εξοπλισµός-Τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή προτεινόµενου εξοπλισµού
Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
Πίνακες Συµµόρφωσης
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς
τιµές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπενθυµίζεται ότι η αναφορά τιµών στην Τεχνική Προσφορά οδηγεί σε αποκλεισµό του
Υποψηφίου.

29

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

Επίσης ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να περιέχει:
•
•

τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό κάθε προσφεροµένου είδους (εγχειρίδια, τεχνικά
φυλλάδια, κλπ)
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και
απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

16.2.1 Εξοπλισµός-Τεχνική υποστήριξη
Στο µέρος που αφορά τον εξοπλισµό, θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και µε σαφήνεια ο
προτεινόµενος εξοπλισµός σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ και Γ΄ της παρούσας. Η
περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκµηριωµένα µέσα από τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή, όσο και στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των συστηµάτων. Για τον
προτεινόµενο εξοπλισµό θα ληφθούν υπόψη, κατά την αξιολόγηση, εφόσον συµπεριληφθούν στην
τεχνική προσφορά, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ποιοτικού
ελέγχου (π.χ. ISO, CCITT, ΕΛΟΤ κλπ), αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα του προσφερόµενου υλικού και η συµµόρφωση µε τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα
οποία ισχυρίζεται ότι πληροί.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την αξιολόγηση της µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο
αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι Υποψήφιοι.
Σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά τα παρακάτω
θέµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ και Γ’ της παρούσας ∆ιακήρυξης µε τίτλο Ποιότητα και
όροι προµήθειας και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (Αναλυτικό
Χρονοδιάγραµµα, Ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών και οργανωµένο service – δίκτυο αντιπροσώπων,
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, χρόνος απόκρισης για την επίλυση βλαβών ή προβληµάτων λειτουργίας
και συντήρησης).
Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την εξυπηρέτηση µετά τη πώληση και την τεχνική υποστήριξη που
µπορεί να προσφέρει ο Υποψήφιος. Πρέπει να τεκµηριώνει τη δυνατότητα που έχει αυτός να παράσχει
τη συγκεκριµένη υπηρεσία σήµερα και για όλη τη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας από την
προµήθεια των ειδών (ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται
να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση µέρους της προµήθειας που θα αναλάβει, τότε θα
πρέπει να τεκµηριώνει τα παραπάνω και για τους υπεργολάβους που θα χρησιµοποιήσει και να
προσκοµίσει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Πέραν των παραπάνω, στην Τεχνική Προσφορά, πρέπει να αναγράφονται επί ποινή αποκλεισµού τα
εξής:
•

•

Εφόσον ο Υποψήφιος κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει την
επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον
τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π∆ 118/2007.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του
επιχειρηµατική µονάδα, πρέπει να δηλώσει την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Ακόµη,
πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση, στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται
ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος
της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του Υποψηφίου την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή, υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π∆ 118/2007.
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•

•

•

Εάν διαπιστώσει η Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε
την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 4 εδ. β’ του άρθρου 18 του Π∆
118/2007.
Εάν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται στην προσφορά για την κατασκευή του
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους ∆ιαγωνισµούς των φορέων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995 και η ποινή αυτή ισχύει κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πριν και µετά τη σύναψη της Σύµβασης µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν
επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε
βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της Σύµβασης µπορεί να
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος
εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά τη σύναψη της Σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η
ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του Αναδόχου, σε αµφότερες τις
περιπτώσεις πάντοτε µετά από σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής.

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση προµηθευτών / κοινοπραξία, θα πρέπει να
παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.
16.2.2. Πίνακες Συµµόρφωσης (ΜΕΡΟΣ Γ’ της παρούσας)
Για τη συµπλήρωση των πινάκων συµµόρφωσης, ο Υποψήφιος θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του τα
παρακάτω:
•
•

•

•

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, η προδιαγραφή ή το
αριθµητικό µέγεθος αυτής, ανάλογα µε την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη
λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον αριθµό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές
που δεν καλύπτουν τους µη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται,
αλλά αξιολογούνται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση
ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Αξιολόγησης
έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή
αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του
Υποψηφίου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του
Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του. Είναι ιδιαίτερα
επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο ή ΤΦ 5, Σελ. 12, §4 ή Σχήµα 7 κ.λ.π.).
Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο (αν υποβάλλεται σε έντυπη µορφή) ή στην αναφορά, θα
υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη
παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή
(π.χ. Προδ. 913).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε
όρος των Πινάκων Συµµόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική, ακόµα και αν η θετική της
απάντηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων που έχουν δοθεί σε άλλους όρους.
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16.2.3. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές
Θα υποβληθεί αναλυτική οικονοµική προσφορά, και θα αξιολογηθεί εάν ανταποκρίνεται στην τεχνική
προσφορά. Για τον παραπάνω λόγο, καθώς και για την εξυπηρέτηση του έργου της αξιολόγησης, οι
προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να περιλάβουν στην Τεχνική τους Προσφορά
ακριβές αντίγραφο όλων των πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς (πλην του ανακεφαλαιωτικού), χωρίς
τιµές.
Τα περιεχόµενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών
(Άρθρο 19) µπορεί να καλέσει τους Υποψήφιους να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις ή και να
επιδείξουν το προσφερόµενο προϊόν της Προµήθειας.

16.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει
συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα V. Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς), όπου πρέπει να αναφέρονται:
-

το συνολικό ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθµητικώς).

Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ποσού ολογράφως και του αυτού αριθµητικώς, θεωρείται ότι
προσφέρεται το αναφερθέν ολογράφως ποσό. Σε περίπτωση υποβολής της Οικονοµικής Προσφοράς
κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της.
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο ποσό που είναι
δυνατό να τις επιβαρύνει, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. Οι τιµές σε ΕΥΡΩ όλων
των ειδών θα αφορούν στην παράδοση τους ελευθέρων στους χώρους που θα υποδειχθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή. Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις
%, στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α.,
αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. Σε κάθε περίπτωση, όµως, που έχει
παραλειφθεί η αναγραφή τιµής ενώ αναφέρονται τα προϊόντα / υπηρεσίες, ακόµα και αν δεν υπάρχει η
ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Στις
αναφερόµενες τιµές των ειδών θα περιλαµβάνονται όλα τα επιµέρους κόστη (∆ασµοί, ασφάλιστρα
κλπ.). Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές
προϊόντων στην Προσφορά τους και ο Ανάδοχος στην εκτέλεση της Σύµβασης, στη διακίνηση των
ειδών και στην τιµολόγησή τους.
Το κόστος της συντήρησης και κυρίως οι παρεχόµενες υπηρεσίες µετά τη λήξη της περιόδου καλής
λειτουργίας δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της Προµήθειας, θα πρέπει όµως να δοθεί το
αντίστοιχο κόστος για κάθε έτος ξεχωριστά στην Οικονοµική Προσφορά του Υποψήφιου. Το ετήσιο
κόστος συντήρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 12% του κόστους των προσφερόµενων ειδών και
των υπηρεσιών εγκατάστασης και παραµετροποίησης, όπως αναφέρεται στους πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Το κόστος συντήρησης θα
αναπροσαρµόζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ.) και σε
κάθε περίπτωση, η αναπροσαρµογή δεν θα ξεπερνά το 4,0% ετησίως. Για τον υπολογισµό της ετήσιας
µεταβολής του Γ.∆.Τ.Κ. θα χρησιµοποιείται η τιµή του δείκτη κατά τον ίδιο µήνα του προηγούµενου
έτους. Σηµειώνεται ότι στο κόστος συντήρησης συµπεριλαµβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα που
µπορεί να προκύπτουν από αυτό για τον Ανάδοχο (ταξίδια, επικοινωνίες, άδειες χρήσης, συνδροµές),
πέραν των αναλωσίµων.
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Ιδιαίτερη σηµασία κατά τη σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθεί στα στοιχεία του
άρθρου 3 της ∆ιακήρυξης καθώς το αντίτιµο της Προµήθειας θα πρέπει να µην υπερβαίνει το ποσό του
προυπολογισµού. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν (µε ΦΠΑ) τον προϋπολογισµό τον κατ’ Άρθρο 3
της ∆ιακήρυξης προϋπολογισµό, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η
τιµή µονάδας.
Εφόσον από την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό
της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για
τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να
αφορούν ιδίως:
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την εκτέλεση των έργων, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν
στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και
ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει
των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν
τον λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων
δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η
εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά
υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί,
πραγµατοποιείται σε δηµόσια συνεδρίαση, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία των Υποψηφίων
που υπέβαλαν Προσφορά ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων Εκπροσώπων τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
08-10-2014 και ώρα 11:00.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι στους οποίους περιέχονται η εγγύηση συµµετοχής, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής, ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και ο φάκελος της Οικονοµικής
προσφοράς και τα πρωτότυπα µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ανά φύλλο,
εκτός από τα φυλλάδια (prospectus).
Οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται
και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή,
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προκειµένου να αποσφραγιστούν σε ανοικτή συνεδρίαση µετά το πέρας του ελέγχου των Φακέλων
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των Υποψηφίων.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση των
Υποψήφιων, που υπέβαλαν Προσφορές στο ∆ιαγωνισµό, καθώς και των δικαιολογητικών, που
υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των
δικαιολογητικών και της εγγύησης συµµετοχής που έχουν υποβληθεί, και προβαίνει στην αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών των Υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν πλήρεις και έγιναν
αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και τα κριτήρια
ανάθεσης και αξιολόγησης των προσφορών κατ’ άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης. Οι φάκελοι των
Οικονοµικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά έλεγχο των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής αποδεκτές δεν ανοίγονται, αλλά επιστρέφονται σφραγισµένες στους Υποψηφίους που τις
υπέβαλαν µετά το πέρας του ∆ιαγωνισµού µε την ανάδειξη του Αναδόχου.
2. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης:
• Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
• Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Η Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής δικαιούται να ζητήσει από όλους τους υποψήφιους
προµηθευτές διευκρινίσεις, τις οποίες αυτοί υποχρεούνται µε ποινή αποκλεισµού να παράσχουν µέσα
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής
και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των Υποψηφίων, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει
στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της για τους Υποψήφιους Αναδόχους, των οποίων οι
Προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν αξιολογηθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση
της σχετικής απόφασης και µε µέριµνά της γνωστοποιεί στους Υποψήφιους την απόφασή της. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών.
Μετά την παρέλευση των προθεσµιών για την άσκηση των προβλεπόµενων στην παρούσα ενδίκων
βοηθηµάτων, σε ανοικτή συνεδρίαση, οι σφραγισµένοι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών
επαναφέρονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την αποσφράγισή τους. Κατά την αποσφράγιση των
Φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία ανά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των τιµών.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά το πέρας του
∆ιαγωνισµού και την ανακήρυξη του Αναδόχου.
Μετά το πέρας της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει τελικό πίνακα
κατάταξης των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο
προτεινόµενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του ∆ιαγωνισµού.
Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή καλεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης
αυτής να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του άρθρου 11.3 της
παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007. Στην ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και
η ηµεροµηνία της αποσφράγισης του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Σε κάθε στάδιο ανοίγµατος των προσφορών και µετά την ανακοίνωση του αντιστοίχου αποτελέσµατος
στους Υποψηφίους που συνεχίζουν να συµµετέχουν, όσοι από αυτούς επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών κατόπιν εγγράφου αιτήµατος προς την
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Επιτροπή και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από αυτήν για την ηµέρα επίσκεψης και την χρονική
διάρκεια αυτής. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία ενός
µέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης, χωρίς αποµάκρυνση των προσφορών από το χώρο και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή η χρήση άλλων µέσων αναπαραγωγής ή/και αποθήκευσης.

ΆΡΘΡΟ 18. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τον έλεγχο των φακέλων των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή συνέρχεται σε κλειστή
συνεδρίαση, κατά την οποία αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι Τεχνικές Προσφορές, οι οποίες δεν
απορρίφθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά τους απορρίπτεται,
αιτιολογηµένα, ως ελλιπής ή ως µη πληρούσα τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις και επιστρέφονται
οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς στους αποκλεισθέντες µε ευθύνη και δαπάνες τους
µετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη του Αναδόχου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια στα
οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Εφαρµόζονται δύο Ενότητες κριτηρίων:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητα και Απόδοση και
2. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη.
Για κάθε Ενότητα, η δεύτερη στήλη των πινάκων περιλαµβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών
Προσφορών, και η τρίτη στήλη δίνει τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων. Σηµειώνεται, ότι
ορισµένα κριτήρια αναλύονται σε επί µέρους υποκριτήρια, µε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας,
όπως αυτά παρατίθενται στην τέταρτη στήλη των πινάκων (για κάθε κριτήριο, το άθροισµα των
συντελεστών βαρύτητας των αντίστοιχων υποκριτηρίων ισούται µε το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συντελεστής
Α/Α

βαρύτητας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σβ

1.1

Οµάδα κριτηρίων 1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητα
και Απόδοση
Συµφωνία του προσφεροµένου εξοπλισµού µε τις τεχνικές
προδιαγραφές

70%

Οµάδα κριτηρίων 2. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη

30%

2.1

Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης

10%

2.2

Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης

15%

2.3

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ

5%
100%
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ΑΡΘΡΟ 19. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο ΜΕΡΟΣ
Γ΄ Πίνακες Συµµόρφωσης. Πιο αναλυτικά:
1. Όλα τα επιµέρους υποκριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η συνολική
βαθµολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών των
υποκριτηρίων.
2. Η συνολική βαθµολογία των επί υποκριτηρίων κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς, όπως ορίζεται
παρακάτω:
• Ορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι ελάχιστες
προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄ Πίνακες Συµµόρφωσης.
• Αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
Η απόκλιση κάλυψης υποχρεωτικών όρων καθώς και η υπερκάλυψη υποχρεωτικών όρων θα
εξετάζεται ανά κριτήριο και θα τεκµηριώνεται λεπτοµερώς.
3. Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία
των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη. Η συνολική
βαθµολογία της τεχνικής αξιολόγησης (ΣΒ) του Υποψηφίου προκύπτει ως άθροισµα των επιµέρους
σταθµισµένων βαθµολογιών των κριτηρίων 1 και 2 του παραπάνω πίνακα.
ΣΒi = 70% x 1i + 30% x 2i =
= (30% x 1.1i) + (10% x 2.1i + 15% x 2.2i +5% x 2.3i)
Όπου:
ΣBi = Συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
1i=Η βαθµολογία του κριτιρίου 1 της προσφοράς i
1.1i= Η βαθµολογία του υποκριτιρίου 1.1 της προσφοράς i
2i=Η βαθµολογία του κριτιρίου 2 της προσφοράς i
2.1i= Η βαθµολογία του υποκριτιρίου 2.1 της προσφοράς i
2.2i= Η βαθµολογία του υποκριτιρίου 2.2 της προσφοράς i
2.3i= Η βαθµολογία του υποκριτιρίου 2.3 της προσφοράς i
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς
4. Η βαθµολόγηση εκάστου των υποκριτηρίων και κριτηρίων γίνεται σε ακέραιες µονάδες.
5. Συνολική βαθµολογία ΣΒ ενός Υποψηφίου µικρότερη από 100 µονάδες συνεπάγεται απόρριψή του
και αποκλεισµό του από την περαιτέρω διαδικασία.
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού:
• Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
• Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των Προσφορών
µπορεί να καλέσει τους Υποψήφιους να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις ή και να επιδείξουν το
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προσφερόµενο είδος ή και να επισκεφθούν τους προτεινόµενους χώρους τεχνικής υποστήριξης και
εξυπηρέτησης και οι Υποψήφιοι υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχουν αυτές ή να
δεχθούν την επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολόγησης µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν αυτά. Η µη συµµόρφωση του Υποψήφιου προµηθευτή µε τα
παραπάνω αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς του.
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό ΙΙ µε την βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου
αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται για οποιοδήποτε
λόγο και οι λόγοι απόρριψής τους. Κατόπιν γίνεται εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή για την έγκριση
των πρακτικών Ι και ΙΙ.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση σχετικά µε τα στάδια του ελέγχου των
δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς..
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς και
ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν αποβληθεισών
κατά το δεύτερο στάδιο προσφυγών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ορίζει την ηµεροµηνία
ανοίγµατος των υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή µε
τηλεοµοιοτυπία τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.

Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ενημερώνει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία τους Προσφέροντες που δεν
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί και σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, αποσφραγίζονται οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Κατά την αποσφράγιση,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία ανά
φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των τιμών. Όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την ανακήρυξη του
Αναδόχου με φροντίδα και δαπάνες των αντίστοιχων Προσφερόντων.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των
οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, στο σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (Σβ*Β).
Η συνολική βαθµολογία (ΣΒ) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των κριτηρίων, ήτοι: ΣΒ = Σ(Σβ*Β).
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα µε βάση τον τύπο:
Π= ΣΚΠ/ΣΒ, όπου:
ΣΚΠ = Συνολικό Κόστος της Προσφοράς.
ΣΒ = Συνολική Βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς
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Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο
αριθµό Π, λαµβάνοντας υπόψη µέχρι και δύο δεκαδικά στην βαθµολογία Π.
Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία,
προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη.
Προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθµήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του
βαθµού της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθµήσουν προσφορές
µε ίδιο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονοµικής προσφοράς, τότε η επιλογή του
αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθµούντων Προσφερόντων.
Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα στην προσφορά του για τις οποίες και
βαθµολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της.
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού µόνον οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των
συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό και των προσφορών τους. Όσοι από τους µη παρευρισκόµενους
υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων
προσφορών των λοιπών συµµετασχόντων (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από
σχετική αίτησή τους στην αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή
τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά
τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει εµφανώς επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών
συντάσσει πρακτικό ΙΙΙ µε την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον ∆ιαγωνισµό.
και καλεί τον Προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 11.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης εντός προθεσµίας είκοσι
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν µε βεβαίωση
παραλαβής.
Ο φάκελος θα φέρει τον τίτλο «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» και θα αναγράφει τα στοιχεία που
απαιτούνται και για τον φάκελο προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. Ο φάκελος
συνοδεύεται από επιστολή, η οποία κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή µόλις παραλάβει τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης ορίζει την
ηµεροµηνία της δηµόσιας συνεδρίασης αποσφράγισης αυτού, η οποία γνωστοποιείται σε όλους τους
διαγωνιζόµενους που συµµετείχαν στο στάδιο αυτό. Στη δηµόσια αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή
αποσφραγίζει τον φάκελο, µονογράφει και ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.
Εν συνεχεία, συντάσσει πρακτικό ΙV µε σχετική µνεία της διαδικασίας και του αποτελέσµατος του
ελέγχου και την εισήγησή της για την κατακύρωση του διαγωνισµού, και υποβάλει τα πρακτικά ΙΙΙ
και ΙV προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση, για τα αποτελέσµατα του σταδίου της
αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο διαγωνιζόµενος.
Σε κάθε στάδιο ανοίγµατος των προσφορών και µετά την ανακοίνωση του αντιστοίχου αποτελέσµατος
στους Υποψηφίους που συνεχίζουν να συµµετέχουν, όσοι από αυτούς επιθυµούν, µπορούν να
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πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών κατόπιν εγγράφου αιτήµατος προς την
Επιτροπή και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από αυτήν για την ηµέρα επίσκεψης και την χρονική
διάρκεια αυτής. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία ενός
µέλους της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, χωρίς αποµάκρυνση των προσφορών από το χώρο και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή η χρήση άλλων µέσων αναπαραγωγής ή/και αποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ 22. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Υποψήφιο την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης που περιγράφεται στα άρθρα 17 επ. της ∆ιακήρυξης. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά, εκτός αν η απάντηση περιέχει στοιχεία αντιπροσφοράς,.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης, µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή µη αποδεκτή κατά περίπτωση
σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις και σε κάθε άλλη που προβλέπεται στην
παρούσα, ήτοι:
• Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της Επιτροπής Αξιολόγησης έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού
του άρθρου 11 της παρούσας, ∆ιακήρυξης.
• Εάν διαπιστωθεί έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής του άρθρου 10 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
• Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το χρόνο ισχύος από τον προβλεπόµενο στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
• Προσφορά που ορίζει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή.
• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης που έχουν τεθεί επί ποινή
αποκλεισµού.
• Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.

39

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

• Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προβλεπόµενο στην παρούσα ∆ιακήρυξη
προϋπολογισµό του Έργου.
• • Εάν η τιµή συντήρησης του προσφερόµενου προϊόντος υπερβαίνει την τρέχουσα τιµή συντήρησης,
η οποία αναφέρεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο του Υποψηφίου για το αντίστοιχο προϊόν.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στο λοιπό σώμα της
Διακήρυξης προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη
και οι οποίοι δηλώνονται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της νοµιµότητας
της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆.
118/2007, όπως ισχύει.
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού όργανο του
φορέα ως εξής:
Α) Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού: µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών,
ήτοι µέχρι την (21/09/2014).
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την από την διενέργεια του διαγωνισµού..
Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συµµετοχή
οποιουδήποτε Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό ή τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του
∆ιαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδίδεται η
σχετική απόφαση.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της.
Γ) Κατά της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως την απόφαση που εγκρίνει τον πίνακα κατάταξης των
Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από της ανακοινώσεως των σχετικών αποφάσεων στους Υποψήφιους.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και η απόφαση εκδίδεται
το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
∆) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, µετά τον έλεγχο της νοµιµότητας και πληρότητας των
δικαιολογητικών του άρθρου 11.3 της παρούσας µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων
ηµερών , αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης.
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον
Υποψήφιο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Αναθέτουσας Αρχής και η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους
δεν γίνονται δεκτές.
4. Ο υποψήφιος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του οποιασδήποτε µορφής
κυρώσεις, δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007, να υποβάλει προσφυγή
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου για το ∆ιαγωνισµό. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου
µε το 0,10% επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
6. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την
κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους.

ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, για κάθε Τµήµα, θα
υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην
Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση της απόφασης Κατακύρωσης.
Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα.
Η Κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
γνωµοδότηση της Επιτροπής.

από

Η ανακοίνωση της Κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007.
O Υποψήφιος Ανάδοχος που υπέβαλε τη συµφερότερη Προσφορά υποχρεούται να υποβάλει, εντός
δέκα (10) ηµερών από την Κατακύρωση, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια
του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 (υπ’ αριθ.
20977/23.08.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας). Η υπεύθυνη
δήλωση µπορεί να υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης,
προσκοµίζοντας και επικυρωµένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Εάν στην οικεία χώρα δεν
εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νοµίµων εκπροσώπων
των επιχειρήσεων ενώπιον Συµβολαιογράφου ή ∆ικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συµβολαιογράφο, ∆ικαστική ή
∆ιοικητική Αρχή.
Επισηµαίνεται ότι:
• σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση/ Κοινοπραξία, τα ανωτέρω ισχύουν για όλα
τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
• Σύµβαση η οποία συνάπτεται χωρίς τήρηση της αναφερόµενης διαδικασίας ή κατά παράβαση
των σχετικών διατάξεων είναι άκυρη.
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Από την πρόσκληση για υπογραφή της Σύµβασης, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε
έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί, έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται
µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας
των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή
προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ
και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.

25.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συµβάσεων για την εκτέλεση
της Προµήθειας. Κατά συνέπεια, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αζηµίως γι’ αυτήν, να µην
ολοκληρώσει την διαγωνιστική διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον
∆ιαγωνισµό, και να µην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου ή/και στην σύναψη της Σύµβασης.
Ενδεικτικά, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο, να µαταιώσει ή επαναλάβει το
∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως εάν:
• παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
• το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
• ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής,
• υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις συνεννόησης των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού
ανταγωνισµού,
• συντελεστεί σηµαντική µεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από την Προµήθεια του
διενεργούµενου ∆ιαγωνισµού, περιλαµβανοµένης της περιπτώσεως να µην επαρκεί ο χρόνος
υλοποίησης της Προµήθειας ούτως, ώστε αυτό να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα απώτατα όρια
που εκάστοτε ορίζονται για την υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», ΕΣΠΑ.
Σε περίπτωση κήρυξης άγονου, µαταίωσης ή επανάληψης του ∆ιαγωνισµού, οι Υποψήφιοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η Προµήθεια υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται και µε τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 11.3.1 της παρούσας. Αφού δε αυτά
κριθούν αποδεκτά αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που
θα ειδοποιηθεί σχετικά για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα εξής:
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·
Συµφωνητικό έγγραφο σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία. Η επιλογή ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην
περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι συµβολαιογραφικός.
·
Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση, στην περίπτωση που
ο Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία.
·
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο
26 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η εν λόγω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των
λοιπών Υποψηφίων που έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από
την ίδια ηµεροµηνία.
3. Στην περίπτωση που ο καταταγείς πρώτος στον πίνακα επιτυχίας, στον οποίο έγινε η Κατακύρωση
του ∆ιαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της ορισθείσας προθεσµίας ή δεν
καταθέσει, προ της υπογραφής της Σύµβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων,
δικαιολογητικών της παρ. 11.3 της παρούσας και εγγυήσεων, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις (Π.∆. 118/2007). Ακολούθως, η
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά κηρύσσεται και αυτός έκπτωτος µε τις ανωτέρω συνέπειες
και, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µε τις ίδιες προϋποθέσεις και συνέπειες σε περίπτωση παράληψης κ.ο.κ.. Εάν ουδείς
εκ των Υποψηφίων προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε ο
∆ιαγωνισµός µαταιώνεται.
4. Εάν ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο
της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11.3 της παρούσας έγγραφα και
δικαιολογητικά ή εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη
διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια τεχνικών και οικονοµικών προϋποθέσεων του άρθρου
11.3 της παρούσας, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της Προµήθειας ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων απαιτήσεων από τους
συµβαλλόµενους.
6. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
∆ιακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου. Η Σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
αυτή στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ενώ, για θέµατα που δεν ρυθµίζονται
ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη, κατά σειρά, η απόφαση της
κατακύρωσης, η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα ∆ιακήρυξη, κατά τα
λοιπά εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικά των οικείων διατάξεων του Π.∆. 118/2007 και του Αστικού
Κώδικα.
7. Κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε εξελίξεις ή βελτιώσεις του προσφερθέντος
εξοπλισµού που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο µεταγενέστερο
από την υποβολή της προσφοράς. Η ενηµέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των προαναφερόµενων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από
σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συµβατικού
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Τιµήµατος, όλων ή µέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται στην αποδοχή των προτεινόµενων αντικαταστάσεων.
8. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου
της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο έως την υπογραφή της
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της Εγγυητικής
Επιστολής Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος της προµήθειας θα συνδέεται µε την παραλαβή των
παραδοτέων από την εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την
Αναθέτουσα Αρχή και θα γίνει ως εξής:
1. Το 30% της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παραλαβή της κατασκευής της
γάστρας του σκάφους.
2. Το 20% της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παραλαβή της ολοκλήρωσης
της κατασκευής όλου του σκάφους.
3. Το υπόλοιπο 50% της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παράδοση σε πλήρη
λειτουργία του σκάφους, µε όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα και µε
την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749, Φ.Ε.Κ. 540/Β/27-32008όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 28020/ ΕΥΘΥ 1212/30-62010), όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική εφαρµοστέα διάταξη σχετικά µε τη λειτουργία του
Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ. Πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού
ποσού από την αρµόδια αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή, η πληρωµή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και
η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήµερη σε περίπτωση µη καταβολής της.
Με κάθε πληρωµή θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. περιλαµβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Κανένα άλλο κόστος ή δαπάνη, πέραν από το Συµβατικό Τίµηµα, δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την εκτέλεση της Προµήθειας για τα Τµήµατα αυτής, τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι
δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τραπεζικά
τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των
παραστατικών που θα προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα:
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συντάσσεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο για
την παράδοση του Έργου. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω Εγγυητική
Επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόµενου εξοπλισµού, ο Ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του. Κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στη Σύµβαση και την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Λειτουργίας, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IΙΙ. Η Εγγυητική Επιστολή αυτή κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας µε την
οριστική παραλαβή της Προµήθειας και πριν από την αποδέσµευση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης. Η αξία της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται στο 2,5% της
συµβατικής αξίας της Προµήθειας, χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση θα έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από
το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων
απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης και Καλής Λειτουργίας, πρέπει να
προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση
νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω
επιβολής προστίµου.
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και διαθέτει
το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών. Οι Εγγυητικές Επιστολές µπορούν
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος
διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία
για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.
2513/1997 (ΦΕΚ Α'139), και έχει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, το σχετικό δικαίωµα
έκδοσης εγγυήσεων.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που
εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος
οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη
σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή ή οι Εγγυητικές Επιστολές
Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι ενιαίες στο όνοµα όλων των Μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και το
σύνολό τους να ισούται µε το ζητούµενο από την παρούσα για κάθε περίπτωση Σύµβασης ποσό.Κάθε
εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι της αποδοχής της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά το περιεχόµενό
της και τον εκδότη της.
Επισηµαίνεται ότι όλα τα έξοδα κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών βαρύνουν αποκλειστικά τον
εγγυητή ή τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 29. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται ως εξής:
Χρονικό διάστηµα 8 (οκτώ) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης,
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µε την υποχρέωση του Αναδόχου να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, βάσει σχετικής σύµβασης που θα
συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή (εφόσον αυτή το ζητήσει).

ΑΡΘΡΟ 30. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το υπό προµήθεια σκάφος στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προκηρυσσόµενο Έργο αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ για τις ανάγκες της
πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013».
Το ανωτέρω προορίζεται για χρήση σχετική µε την υλοποίηση των Προγραµµάτων Ελέγχου
∆ραστηριοτήτων/Φύλαξης και Παρακολούθησης Παραµέτρων Περιβάλλοντος, το οποίο δεύτερο
περιλαµβάνει και την επιστηµονική έρευνα στον Θαλάσσιο χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. και θα παραδοθεί στην
περιοχή του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Αντικείµενο του έργου
Το έργο προβλέπει την προµήθεια ενός (1) Πολυεστερικού σκάφους µε καµπίνα, µήκους από 8,5 έως
10 µέτρων, µε ενδεικτική χωρητικότητα 6-12 ατόµων, µε κινητήρες πετρελαίου εσωλέµβιους,
συνολικής ιπποδύναµης από 300 έως 650 HP και µε αυτονοµία τουλάχιστον 300 ναυτικών µιλίων.
Το ανωτέρω σκάφος θα καλύψει όλες τις ανάγκες του Φορέα του Ε.Θ.Π.Ζ. για τα επόµενα χρόνια,
διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή των δράσεων του Πάρκου.
Οι συνολικές ποσότητες εξοπλισµού που ζητούνται κατά είδος περιέχονται στον παρακάτω Πίνακα.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Σκάφος Πολυεστερικό 8,5 – 10 µ. µε
απαιτούµενο εξοπλισµό
Μηχανή εσωλέµβια (συνολική ισχύς και των
δύο µηχανών 300-650hp)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
1
2

Πέραν της προµήθειας και παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού, οι ανάδοχοι
υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τον παραδιδόµενο εξοπλισµό (όπου
απαιτείται).
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:
•

•

Το σκάφος οι κινητήρες και ο εξοπλισµός του, θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την υπάρχουσα
Ελληνική και ∆ιεθνή νοµοθεσία, η δε κατασκευή του σκάφους να είναι στιβαρή και ασφαλής. Ο
Προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο Φορέα κατά την παράδοση όλα τα απαραίτητα
έγγραφα για την σχετική αδειοδότησή του από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές.
Το ποσό του συµβατικού τιµήµατος αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που
απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων
µεταφοράς αυτού στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. και τυχόν δοκιµαστικών
λειτουργίας που θα απαιτηθούν πριν την οριστική παραλαβή του σκάφους από την αρµόδια
επιτροπή.
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•

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των τεχνικών χαρακτηριστικών θα γίνονται σύµφωνα µε τους
κανονισµούς που ακολουθούνται από τον κατασκευαστή και θα δοθούν κατά την παράδοση
του σκάφους.

Επιπλέον θα δοθούν στο Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου:
• Όλα τα απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από
τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία τους.
• Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισµού γενικά
και θα τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά τη χρήση,
συντήρηση και επισκευή.
• Η εγγύηση που παρέχεται και οι όροι της. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα
περιλαµβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, ΡROSPECTUS κ.λ.π.) θα είναι τουλάχιστον
στην Ελληνική γλώσσα και σε καµία περίπτωση το πλήθος των στοιχείων στην Ελληνική
γλώσσα δεν θα είναι λιγότερο από αυτό σε ξένη γλώσσα.
Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να παραδώσει στο
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, σύµφωνα και µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους διαγωνιζόµενους η επίδειξη των προσφεροµένων ειδών
(όπου χρειάζεται).

Με την οριστική παραλαβή του Έργου, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας. Το σκάφος
µε τον εξοπλισµό που προσφέρεται και τους κινητήρες πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’
ελάχιστον από ένα έτος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του σκάφους είναι:
(α) Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας.
(β) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.
(γ) Αποστολή στον τόπο λειτουργίας του σκάφους εξειδικευµένου προσωπικού από την ειδοποίησή του
για βλάβη / δυσλειτουργία / αστοχία του συστήµατος / συσκευής / είδους. Σε περίπτωση που η
αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιουδήποτε συστήµατος /
συσκευής / είδους, τότε η αντικατάσταση του ελαττωµατικού συστήµατος / συσκευής / είδους θα
πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ειδοποίηση. Τα έξοδα µετακίνησης
και αποστολής του εξοπλισµού κλπ θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
(δ) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς τηλεφωνικώς ή µε Fax. Είναι επίσης ιδιαίτερα
επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.
(ε) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην
προσφορά, η πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση για την εκπλήρωση των παραπάνω
υποχρεώσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης βάσει ενός συγκεκριµένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, το οποίο
θα περιλαµβάνεται στην Προσφορά του Αναδόχου. Καθώς στόχος των υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του σκάφους, η άµεση ανταπόκριση του
Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών - προβληµάτων του
σκάφους είναι µείζονος σηµασίας για την τήρηση των απαιτήσεων διαθεσιµότητας του συστήµατος.
Αποσαφηνίζεται ότι:
- Το κόστος της συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου.
- Οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά την περίοδο
της εγγύησης καλής λειτουργίας.
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-

Η περίοδος τεχνικής υποστήριξης ξεκινά µε το πέρας της ζητούµενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας µόνο εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή επιθυµεί να συνάψει σχετική σύµβαση
µε τον Ανάδοχο.

Η διάρκεια της συντήρησης που θα προβλέπεται από την Οικονοµική Προσφορά (χωρίς να προστίθεται
στο Έργο) θα είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη, όµως η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ανανεώνει τη
σύµβαση µερικά, σε ετήσια βάση (ισχύει µόνο σε περίπτωση που συναφθεί σχετική σύµβαση
συντήρησης).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως γι' αυτή, να διακόψει ή να περιορίσει µονοµερώς
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, εν όλω ή εν µέρει. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, η
Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο εγγράφως έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν τη διακοπή ή
τον περιορισµό της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης.
Αναλυτικά, οι Πίνακες συµµόρφωσης, όπου περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές
του αντίστοιχου εξοπλισµού, καθώς και άλλες απαιτήσεις, περιλαµβάνονται στο Γ Μέρος Πίνακες
Συµµόρφωσης, και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να τους συµπληρώσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες.

49

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 32. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τον
εξοπλισµό και τις συναφείς µε αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος. Οι πίνακες
αυτοί δεν αναιρούν τα όσα ζητούνται από την αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου της Προµήθειας
όπως αυτή δίνεται παραπάνω. Σε περίπτωση αντίφασης η οποία δεν αφορά σε προφανές σφάλµα εκ
παραδροµής, θα θεωρείται ισχύουσα η αυστηρότερη προδιαγραφή, εκτός αν οι διευκρινήσεις που
παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή δηλώνουν διαφορετικά.
Η προοριζόµενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:
•
•
•

•
•

Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθµό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραποµπή.
Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχοµένως ποσοτικά και µπορεί να
παραπέµπει ρητά ή έµµεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειµένου.
Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθµό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση µπορεί να
δηλώνεται µε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, µε ποσοτική ένδειξη
(σύγκριση µε κάποια ποσότητα).
Απάντηση: συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα
πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόµενο.
Παραποµπές – Σχόλια: επίσης συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που
η δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά µε την απαίτηση µπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να
αποσαφηνιστεί περαιτέρω, µπορεί να παραπέµπει σε άλλο σηµείο της Προσφοράς του, τεχνικό
εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιµο σηµείο, πλην όµως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται µε τη
µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντοµα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριµένη στήλη.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή

Πολυεστερικό σκάφος µε καµπίνα, µήκους 8,5 έως 10 µέτρων

1
1.1

Γενικά

1.1.1

Πλήθος µονάδων

1.1.2

Να αναφερθεί µοντέλο και
εταιρία κατασκευής

ΝΑΙ

1.1.3

Έτος κατασκευής

2014

1.1.4

Τύπος σκάφους

Εσωλέµβιο µηχανοκίνητο

1.1.5

Τύπος γάστρας

Γάστρα τύπου V

1.1.6

Μήκος ολικό

8,5µ. έως 10µ.

1.1.7

Πλάτος ολικό

3,00µ. έως 4.00µ.

1.1.8

Αριθµός
επιβατών
(συµπεριλαµβανοµένου του
χειριστή)

1.1.9

Υλικό κατασκευής

1.1.10

Στεγανά
γάστρας

1.1.11

Κάγκελα ανοξείδωτα
πλάγια του σκάφους

1.1.12

Χειρολαβές ανοξείδωτες

ΝΑΙ

1.1.13

Ράουλο αγκύρας ανοξείδωτο

ΝΑΙ

1.1.14

Πλαίσιο τέντας ανοξείδωτο
µε πανί

ΝΑΙ

1.1.15

Πασαρέλα
πολυεστερική
ανοξείδωτη

ΝΑΙ

1

Ενισχυµένος Πολυεστέρας
(GRP), Ξυλεία ναυτικού τύπου,
κόντρα πλακέ θαλάσσης

διαµερίσµατα

µε

6 έως 12

στα

πρύµνης
σκάλα

Να απαντηθεί
ΝΑΙ

1.1.16

Πηδάλια ανοξείδωτα

2

1.1.17

Μηχανισµό πηδαλίου

Υδραυλικού τύπου

1.1.18

Λαγουδέρα

ΝΑΙ

1.1.19

Αντιοσµωτική προστασία στα
βρεχάµενα του σκάφους

ΝΑΙ

1.1.20

Υφαλόχρωµα
αυτοκαθαριζόµενου τύπου

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

1.1.21

Εγγύηση

1.2

Μηχανές εσωλέµβιες

1.2.1

Τύπος καυσίµου

1.2.2

Αριθµός κινητήρων

1.2.3

Συνολική ιπποδύναµη

300Hp έως 650Hp

1.2.4

Υπηρεσιακή ταχύτητα

≥ 25 Knots

1.2.5

Κύλινδροι

1.2.6

Βάσεις κινητήρων

ΝΑΙ

1.2.7

Σετ εξατµίσεων

ΝΑΙ

1.2.8

Μπαταρίες µηχανών

ΝΑΙ

1.2.9

Ρεβέρσες

ΝΑΙ

1.2.10

Ντίζες

ΝΑΙ

1.2.11

Χειριστήρια κινητήρων

ΝΑΙ

1.2.12

Εισαγωγές Νερού

ΝΑΙ

1.2.13

Άξονες κινητήρων

ΝΑΙ

1.2.14

Προπέλες κινητήρων

ΝΑΙ

1.2.15

Τοποθέτηση και
ευθυγράµµιση κινητήρων

ΝΑΙ

1.2.16

Υδατοπαγίδες πετρελαίου

ΝΑΙ

1.2.17

Υδατοπαγίδες στην εισαγωγή
νερού

ΝΑΙ

1.2.18

Ηχοµόνωση µηχανοστασίου

ΝΑΙ

1.2.19

Εγγύηση

1.3

∆εξαµενές

1.3.1
1.3.2

Καυσίµου
Νερού

1.4

Καµπίνα

1.4.1

Παράθυρα

Απάντηση

Παραποµπή

Να αναφερθεί

Πετρέλαιο
2 ισοδύναµοι

Να αναφερθεί αριθµός και
διάταξη

Να αναφερθεί

2 (δύο) δεξαµενές συνολικής
χωρητικότητας ≥ 800 λίτρων
1 (µία) δεξαµενή ≥ 100 λίτρων

Τζάµια ασφαλείας
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

1.4.2

∆ωµάτιο µε τουαλέτα
ναυτικού τύπου

ΝΑΙ

1.4.3

Νιπτήρας µε παροχή νερού

ΝΑΙ

1.4.4

Κρεβάτι 2 ατόµων µε στρώµα

ΝΑΙ

Μοκέτα στα γυµνά µέρη της

ΝΑΙ

1.4.5

Απάντηση

Παραποµπή

καµπίνας

1.4.6

Χώρος πλοήγησης µε
καντράν οργάνων

ΝΑΙ

1.4.7

Κάθισµα χειριστού

ΝΑΙ

1.4.8

Τραπέζι και καθίσµατα
πληρώµατος

ΝΑΙ

1.5

Ηλεκτρική εγκατάσταση

1.5.1

Φώτα ναυσιπλοΐας

ΝΑΙ

1.5.2

Πίνακες µε
ασφαλειοδιακόπτες

ΝΑΙ

1.5.3

Όργανο ένδειξης καυσίµου

ΝΑΙ

1.5.4

Πρίζες 12 V

ΝΑΙ

1.5.5

Αναµονές ρεύµατος για
πυξίδα, βυθόµετρο, GPS,
VHF, Radar

ΝΑΙ

1.5.6

Φωτισµός σε µηχανοστάσιο,
αµπάρι και καµπίνα

ΝΑΙ

1.5.7

Προβολείς εξωτερικοί

1.5.8

Κόρνα

ΝΑΙ

1.5.9

Αντλία σεντίνας

ΝΑΙ

1.5.10

Υαλοκαθαριστήρες

ΝΑΙ

Να απαντηθεί

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας
Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό
της….………….για εκτέλεση του Έργου ……………….., συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα
µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της, µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }{ή σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών
ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούµε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά σύµφωνα µε έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της …………… (επωνυµία Υποψηφίου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη
ή προσφυγή αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να
είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφό σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόµος για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................

Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή
Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης
µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούµε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά σύµφωνα µε την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της …………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή
Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του
αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας …………………….
σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούµε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της …………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
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Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόµος για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούµενου Προσωπικού

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Α. Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του έργου

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΥΠΟΣ/
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α
Σ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

1

2

Σκάφος Πολυεστερικό
8,5 – 10 µ. µε
απαιτούµενο εξοπλισµό
Μηχανή εσωλέµβια
(συνολική ισχύς και των
δύο µηχανών 300650hp)

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος

1

2

ΣΥΝΟΛΟ
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)
Συνολική αξία µε ΦΠΑ (ολογράφως)
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Β. Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
..

……………..
ΣΥΝΟΛΟ
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)
Συνολική αξία µε ΦΠΑ (ολογράφως)

Τόπος, Ηµεροµηνία

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Υπόδειγµα σύµβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ
για την ανάθεση της Προµήθειας …………..

Στη Ζάκυνθο σήµερα την ………………, ηµέρα ………….., µεταξύ:
ΑΦΕΝΟΣ, του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Ελευθερίου Βενιζέλου 1,
291 00 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Κουτσούµπα Ι. ∆ρόσο υπό την ιδιότητά του ως
Προέδρου ∆.Σ., το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως "η Αναθέτουσα
Αρχή" και
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, του ………………………, που εδρεύει στην …………………. και εκπροσωπείται νόµιµα1
από τον ………………., υπό την ιδιότητά του ως ……………………., σύµφωνα µε …………………το
οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως "ο Ανάδοχος", συνοµολογήθηκαν
και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα
Αρχή µε την από ……/………. διακήρυξη (εφεξής η "∆ιακήρυξη") και κατακυρώθηκε στον
Ανάδοχο µε την υπ' αριθµ. πρωτοκόλλου ………/………… απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Αναθέτουσας Αρχής (η "Κατακύρωση"), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση της
Προµήθειας …………………, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
Σύµβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 - Ορισµοί
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν
άρθρο:
Ανάδοχος: ο αφετέρου συµβαλλόµενος στην παρούσα σύµβαση, που επιλέχθηκε από τη
διαγωνιστική διαδικασία, για να αναλάβει την υλοποίηση της Προµήθειας.
Αναθέτουσα Αρχή: ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
∆ιαγωνισµός: η διαγωνιστική διαδικασία δηµοπράτησης της Προµήθειας, που ξεκίνησε από την
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης και ολοκληρώθηκε µε την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσµατος και
ανακήρυξης του Αναδόχου από ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.
∆ιακήρυξη: το τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού που είναι συνηµµένο στην παρούσα ως
Παράρτηµα …… και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

1

Για νοµικά πρόσωπα
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∆ιοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα
Αρχή (ή την Οµάδα διοίκησης της Προµήθειας) στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση της
Προµήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, γραµµένη µε µηχανικό µέσο ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των
τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.
Προµήθεια: …………….
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης: η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.
Κατακύρωση: η απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής µε την
οποία κατακυρώθηκε η υλοποίηση της Προµήθειας στον Ανάδοχο.
Παραδοτέα: όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Περίοδος Εγγύησης: το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά από την
εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής του υπό προµήθεια εξοπλισµού.
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση
ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη
ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα
του χρονικού διαστήµατος.
Προσφορά: η από …………………. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία είναι συνηµµένη στην παρούσα ως Παράρτηµα ………...
Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία µε τα Παραρτήµατα αυτής που συνάπτουν και υπογράφουν
τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση της Προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί
ή συµπληρωθεί.
Συµβατικό Τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της Προµήθειας.

Άρθρο 2 - Αντικείµενο της Προµήθειας
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση της Προµήθειας, όπως
αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της συνηµµένης ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα …….), που
περιλαµβάνει:
<περιγραφή Προµήθειας>. ……………………
Η Προµήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση και στη ∆ιακήρυξη του
∆ιαγωνισµού.
Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύµβασης
Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής
γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
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Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύµβασης, στην Ελληνική
γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται η αλληλογραφία, τα έγγραφα, τα Παραδοτέα
και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, απαιτηθεί διερµηνεία ή
µετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των µερών, αυτές θα
εξασφαλίζονται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας
µεταξύ της µετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.
Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών
Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για την υλοποίηση της Προµήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών, ενώ, για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και
τα Παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και
διατάξεις αυτής ή σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά ισχύος
είναι η εξής: ,
1.

Η παρούσα Σύµβαση,

2.

Παράρτηµα Ι: Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής για την
ανάθεση της Προµήθειας στον Ανάδοχο (Αρ. πρακτ. …./………….),

3.

Παράρτηµα ΙI: Η Προσφορά του Αναδόχου.

4.

Παράρτηµα ΙΙΙ: Το Τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια,

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι οικείες διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 6 - Έγγραφη Επικοινωνία
Η επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (ειδοποιήσεις, αλληλογραφία,
έγγραφα, διοικητικές εντολές κ.λ.π.) είναι γραπτή και πραγµατοποιείται ταχυδροµικά ή
τηλεοµοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος
Τ.Κ. 291 00
Τηλ.:26950.29870
Φαξ: 26950.23499
Για τον Ανάδοχο:
<Επωνυµία>……………………
<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax>………………..
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.
Όπου στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση,
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση,
κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
Για την καθηµερινή ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να
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χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τρόπο και στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα είναι
αποδεκτό και από τα δύο µέρη. Σε κάθε περίπτωση, όταν η γραπτή επικοινωνία γίνεται
ηλεκτρονικά πρέπει το ίδιο περιεχόµενο να επιβεβαιώνεται και ταχυδροµικά, εκτός εάν από
απάντηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή αλλιώς, προκύπτει ότι ο παραλήπτης έλαβε το
αποσταλέν ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) από τον αντισυµβαλλόµενο.

Άρθρο 7 - Εµπιστευτικότητα
7.1
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει
σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του και γενικά οι προστηθέντες του θα
ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων. Επίσης, αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το
σύνολο της Προµήθειας που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του και γενικά οι
προστηθέντες του θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούµενη προς τούτο έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
7.2
Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία
νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και
στοιχεία ακόµα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως
εµπιστευτικά. Εµπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόµα και πληροφορία, η οποία µπορεί
να είναι ευρύτερα γνωστή, όµως δοµείται µε τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία ή
αξία.
Ο Ανάδοχος οφείλει:
•

•

•

•

να µεταφέρει και επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εµπιστευτικότητας στο
προσωπικό του, στους υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας
Προµήθειας.
να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς
χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε την Προµήθεια,
αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή
εταιρείες.
να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση
της διαφύλαξης της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα
πλαίσια εκτέλεσης της Προµήθειας.
να µην προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την Προµήθεια, χωρίς την
προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή.

7.3
Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή της. Ο Ανάδοχος δύναται να αναφέρει την Προµήθεια
προκειµένου να αποδείξει την εµπειρία του στο πελατολόγιό του.
7.4
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση της παρούσας Προµήθειας, υποχρεώνεται
όµως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεµύθειας και
εµπιστευτικότητας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει την αποκατάσταση
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τυχόν ζηµίας της, την παύση της κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο µέλλον.
Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεµύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της
Σύµβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να
εφαρµόσει τις κυρώσεις του Π.∆. 118/2007.
7.5
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι
οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης
της Προµήθειας και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση
της Προµήθειας.
7.6
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται να µην αποκαλύπτει οποιαδήποτε εµπιστευτική
πληροφορία ή εµπιστευτικό έγγραφο (περιλαµβανοµένων των σχεδίων, µελετών κλπ) στις
αρχές του Ελληνικού Κράτους, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση εποπτείας και
ελέγχου.

7.7
Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων,
αυτοδικαίως δε σε περίπτωση εκκρεµούς ένστασης ή δίκης. Η άρση περιορίζεται στο απολύτως
αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για την χρήση της πληροφορίας ή εγγράφου από τους
συµβαλλοµένους, τους νοµικούς παραστάτες της, καθώς και από τους δικαστές. Η
εµπιστευτικότητα αίρεται και στην περίπτωση που η σχετική πληροφορία, χωρίς υπαιτιότητα
του Αναδόχου, περιήλθε σε γνώση του κοινού ή δηµοσιεύθηκε προηγουµένως από τρίτον.

Άρθρο 8 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύµβαση ή
µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της
οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της Σύµβασης θα δεσµεύουν και τον αναφερόµενο
τρίτο, ακόµη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
Άρθρο 9 - Τροποποίηση Σύµβασης – Επέκταση Αντικειµένου
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και
κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Σε περίπτωση που ο προσφερόµενος από τον Ανάδοχο εξοπλισµός έχει τροποποιηθεί, βελτιωθεί ή
σταµατήσει να διατίθεται, από την ηµεροµηνία προσφοράς µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης, ο
Ανάδοχος έχει το δικαίωµα, µέσα στα χρονικά πλαίσια της Σύµβασης, να εγκαταστήσει άλλον,
τουλάχιστον ίδιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών, µε τις ίδιες τιµές της Σύµβασης και µετά από
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής για την προτεινόµενη αντικατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 10 - Συνδροµή σε Θέµατα Επικοινωνίας µε Τρίτους

67

ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΡΡΥ-2Γ3

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα,
εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεών του.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει την αναγκαία συνδροµή στον βαθµό που του το επιτρέπουν οι
κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Άρθρο 11 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη
δέουσα προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της, την
Προσφορά του που είναι συνηµµένη στην παρούσα, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας. Συγκεκριµένα:
•

•
•
•

•

•

•

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από τα πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι
υπεργολάβοι του και γενικά οι προστηθέντες από αυτόν, υποχρεούται µόνος αυτός
προς αποκατάστασή της.
Το προσωπικό, οι σύµβουλοι, οι συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες του αναδόχου
δεν αποκτούν καµία συµβατική σχέση, εργασιακή ή άλλη µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν
αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής,.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προµήθειας, εκτός εάν αυτό
οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια εκ µέρους της.
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια του εξοπλισµού που θα
παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής του, υποχρεούµενος, σε περίπτωση ζηµίας, φθοράς ή απώλειας,
σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη, αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισµού.
Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφαλείας
και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία
ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που
είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον
Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφ’ όσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση της Προµήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους
του ή εκ µέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη
Σύµβαση ή την Προσφορά. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή
για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή
των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την εκτέλεση της Προµήθειας,
περιλαµβανοµένων των υπεργολάβων του και γενικά των προστηθέντων από αυτόν.
Περαιτέρω, ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που
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•

•

•

συνδέεται µε την εκ µέρους του ή την εκ µέρους των υπεργολάβων του ή των
συνεργαζόµενων µε αυτόν προσώπων και γενικά των ΄προστηθέντων από αυτόν,
αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση προµηθευτών / Κοινοπραξία, τα Μέλη που
την αποτελούν, θα είναι από αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη και
τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή
των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της Προµήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών / κοινοπραξία και, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης , οποιοδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δηµοσιότητας των έργων σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τυχόν παράλειψη του Αναδόχου να λάβει γνώση και να ενηµερωθεί επί του συνόλου των
συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της Σύµβασης και των κινδύνων αυτής, δεν τον
απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
Άρθρο 12 - Κατάθεση Εγγυήσεων

(i) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθµός,& αρχή
που εξέδωσε> εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους <ποσό (ολογράφως και
αριθµητικώς)> ευρώ, που καλύπτει το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης που αποτελεί το Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής
χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόµενη στη Σύµβαση. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υπό Προµήθεια υλικού, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους και την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Λειτουργίας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης κατά τα ανωτέρω παράδοσης ή µη παράδοσης της
τελευταίας, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσοστό 10% της Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτελέσεως.

(ii) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του υπό Προµήθεια υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την
οριστική παραλαβή του Προµήθειας και πριν από την επιστροφή σε αυτόν της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας αξίας
<ποσό (ολογράφως και αριθµητικών)>, που καλύπτει το 2,5% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης που αποτελεί το Παράρτηµα ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από το
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλ. από την Περίοδο Εγγύησης, και
επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης και ύστερα από την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων που προέκυψαν κατά την περίοδο
αυτήν.
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Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα
(10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
νόµιµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας, τα
οποία ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο.
Άρθρο 13 – Ευθύνη Αναδόχου
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των ειδών που θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής
τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή,
ακόµη, και αντικατάσταση του εν λόγω είδους.
Άρθρο 14 - Αποζηµίωση
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση
της Προµήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων,
υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του ή εκ µέρους των
υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
Σε περίπτωση προβολής αξιώσεως ή άσκησης αγωγής ή άλλου ενδίκου βοηθήµατος κατά της
Αναθέτουσας Αρχής. από τρίτο, ο οποίος θα ισχυρίζεται, ότι παραβιάζονται δικαιώµατα του επί
των ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση και γραπτά τον
Ανάδοχο, παρέχοντας σε αυτόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της, έναντι του τρίτου.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου, υποχρεούται να αποζηµιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη παραδοχή της παραπάνω
αγωγής ή του ένδικου µέσου.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε δαπάνη του που θα δηµιουργηθεί από
διαφορά ή αντιδικία, εξώδικη ή δικαστική, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του ή
την εκ µέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόµενων µε αυτόν προσώπων αδυναµία ή
πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση
θανάτου ή κάκωσης µέλους ή µελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζηµίας στις
εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεοµένων µε αυτόν για
την εκτέλεση της παρούσας Προµήθειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ - ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 15 - Κοινές Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων
Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε Έγγραφο ορίζεται στις τρεις (3)
εργάσιµες µέρες από την αποδεδειγµένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην
παρούσα και στα Παραρτήµατά της. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν
λόγω προθεσµία, το περιεχόµενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
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Στα πλαίσια εκτέλεσης της Προµήθειας και σχετικά µε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί στις διάφορες
δραστηριότητες του Προµήθεια, ισχύουν τα ακόλουθα:
•
•
•

Η γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε
γραπτό και προφορικό λόγο.
Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιµότητας προς παράδοση, νοµικά έγγραφα κ.λ.π.), θα χρησιµοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
Για τα εγχειρίδια, οδηγίες, λοιπά έγγραφα κλπ. που πρέπει να παραδοθούν στην Αναθέτουσα
Αρχή για την εκτέλεση της Προµήθειας θα χρησιµοποιείται η ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση
που κάποια από αυτά, από τη µεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιµοποιηθούν,
αναπαράγονται στην Αγγλική γλώσσα, αυτά θα µεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην
ελληνική µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο
εκδόσεις.

Για την καθηµερινή ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να
χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τρόπο και στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό
και από τα δύο µέρη και δηλώνεται στη Σύµβαση που συνάπτεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 16 - Χρόνος Εκτέλεσης της Προµήθειας
Ο χρόνος εκτέλεσης της Προµήθειας αρχίζει από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της
Σύµβασης και θα διαρκέσει οκτώ (8) µήνες, µε την πρόσθετη υποχρέωση του Αναδόχου να
παρέχει στη συνέχεια Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για ένα (1) έτος.
Άρθρο 17 – Παράταση - Μετάθεση Χρόνου Εκτέλεσης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος
εκτέλεσης της Σύµβασης ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων
του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστηµα κατ’ ανώτατο
όριο δύο (2) µηνών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως
τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς το
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο ή τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Περαιτέρω, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, σε κάθε περίπτωση να µετατίθεται
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007 και πάντοτε µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Προµήθειας, µετά την όποια παράταση ή µετάθεση
τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε
ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Άρθρο 18 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού και των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Προµήθειας, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή
µετάθεσης των προθεσµιών τυχόν χορηγηθεί.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της Προµήθειας ή τµήµατος αυτής λόγω υπέρβασης
τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας, µετά την όποια παράταση ή µετάθεση χορηγήθηκε, µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση του άρθρου
32 του Π.∆. 118/2007.
Λόγω της σπουδαιότητας της Προµήθειας, σε περίπτωση που το αντικείµενο της Προµήθειας
δεν παραδοθεί και αρχίσει να λειτουργεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
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περιλαµβανοµένης της τυχόν παράτασης ή µετάθεσης αυτού, ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά,
τότε, πέραν των κυρώσεων που ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, ο Ανάδοχος θα
υπόκειται σε ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας
του αντικειµένου της Προµήθειας ίσης µε ποσοστό 0,5% επί του Συµβατικού Τιµήµατος,
χωρίς Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα ίση µε το 0,5% της αξίας του υπό
προµήθεια Τµήµατος και συνολικά µέχρι του 10% αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται
του δικαιώµατός της να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, να ζητήσει την κατάπτωση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή Καλής Λειτουργίας αντίστοιχα προς ποια είναι σε
ισχύ την στιγµή εκείνη, καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµιάς της. Οι κυρώσεις
αυτές θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση µε το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Προµήθειας που έχει καθορίσει στην Προσφορά του ο
Ανάδοχος, συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµατικών προθεσµιών υλοποίησης της
Προµήθειας ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας των επιµέρους τµηµάτων της Προµήθειας.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Προµήθειας και θα
εισπράττονται µε παρακράτηση από την επόµενη πληρωµή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, µε ισόποση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Με την ίδια ως άνω
απόφαση µπορούν να ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν υπέρβαση
τµηµατικών προθεσµιών µόνο αν η Προµήθεια ολοκληρωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι
ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν
ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής
προθεσµίας που έχουν επιβληθεί.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη
όρο της Σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, σύµφωνα µε άρθρο 34
του Π.∆. 118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης
παράτασης ή µετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή που δεν οφείλεται σε σχετικό αίτηµα του
Αναδόχου οφειλόµενο σε υπαίτια καθυστέρηση.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει µέρος ή το σύνολο της Προµήθειας που έχει εκτελεστεί, καταβάλλοντας το
αναλογούν µέρος του Συµβατικού Τιµήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 19 - Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια
της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από
κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση και την Προσφορά του Αναδόχου.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στη Σύµβαση, θα πρέπει να
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η
περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα µε τη
Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.
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Άρθρο 20 - Εγγυητική Ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η Προµήθεια θα εκτελεσθεί, σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης, και την Προσφορά του, τους τεχνικούς
κανόνες και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύµβαση και στην Προσφορά του, θα στερούνται οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων (ενδεικτικά ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και
ελλείψεων, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες,
όπως αυτές προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη και αναφέρονται στην Προσφορά ή επιτρέπεται
να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Προµήθειας σύµφωνα
µε τις Εντολές της.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλα τα είδη θα είναι, κατά την
παράδοσή τους, καινούρια, άριστης ποιότητας και σε πλήρη λειτουργία .
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του προσφερόµενου
προϊόντος κατά την Περίοδο Εγγύησης και είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και µε
δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε έλλειψης, ελαττώµατος ή βλάβης που αναφαίνεται κατά
την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδεδειγµένα αυτά οφείλονται σε αίτια που δεν έχουν σχέση µε
ελλείψεις και σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση.

Αν τα παραπάνω, όλα ή καθ’ ένα µόνο του ή σε συνδυασµό µε άλλο ή άλλα κατά τη διάρκεια
της Περιόδου Εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία ή την κακή ή ελλιπή λειτουργία ή
ελλείψεις ή ελαττώµατα κατασκευής µέρους ή του συνόλου του υπό Προµήθεια αντικειµένου,
ο Ανάδοχος προβαίνει σε αποκατάσταση αυτών ή αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
διατηρηθεί το επίπεδο ποιότητας και λειτουργίας που καθορίζεται στη Σύµβαση και την
Προσφορά, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί εγγράφως τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση
κάθε έλλειψης, ελαττώµατος ή βλάβης µόλις αυτό γίνει αντιληπτό. Αν ο Ανάδοχος δεν
αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την βλάβη σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο µέσα
στην εύλογη προθεσµία που θα τάξει η Αναθέτουσα Αρχή, η τελευταία µπορεί να φροντίσει για
την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου
Άρθρο 21 - Περίοδος Εγγύησης
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να
παρέχει υπηρεσίες δωρεάν τεχνικής
υποστήριξης, που περιγράφονται στην Προσφορά, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την
Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην Προσφορά, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής του υπό Προµήθεια αντικειµένου (Περίοδος Εγγύησης). Ο εξοπλισµός,
νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγµή της παράδοσής
του.
Άρθρο 22 – Συντήρηση
Μετά την οριστική παραλαβή του σκάφους, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσέλθει
κατόπιν πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής για την υπογραφή σύµβασης, µέσω της οποίας θα
αναλάβει να παράσχει υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισµού που περιλαµβάνονται στην Προµήθεια,
για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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Άρθρο 22 - Συµβατικό Τίµηµα
Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του υπό Προµήθεια αντικειµένου από τον Ανάδοχο
ανέρχεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. που
αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή στο ποσό των <ποσό ολογράφως
(ποσό αριθµητικά)> ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Από την πληρωµή του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες παρακρατήσεις σύµφωνα µε τους
ισχύοντες εκάστοτε νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται ή αναπροσαρµόζεται και θα παραµείνει σταθερό και
αµετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για
οποιονδήποτε λόγο.
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και, συνεπώς,
στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης έξοδα,
όπως:
(α)

τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης,
διαµετακόµισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης ή/και της θέσης
σε λειτουργία των προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων,

(β)

τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων πάσης φύσεως και τεκµηρίωσης
και

(γ)

πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόµενα µε την εκτέλεση της Προµήθειας, που όφειλε
ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς του.

Άρθρο 23 - Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος της προµήθειας θα συνδέεται µε την παραλαβή των
παραδοτέων από την εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την
Αναθέτουσα Αρχή και θα γίνει ως εξής:
1. Το 30% της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παραλαβή της κατασκευής της
γάστρας του σκάφους.
2. Το 20% της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παραλαβή της ολοκλήρωσης
της κατασκευής όλου του σκάφους.
3. Το υπόλοιπο 50% της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παράδοση σε πλήρη
λειτουργία του σκάφους, µε όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό.
Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή
αίτηση πληρωµής, αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, µε το οποίο
εγκρίνεται η παραλαβή του υπό Προµήθεια αντικείµενου, καθώς και όλα τα νόµιµα
παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Η πληρωµή γίνεται εντός µηνός από την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή όλων των
απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιµολογίου, η εξόφληση του οποίου,
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης,
δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο.
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<Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών > Συµφωνείται ότι, για τους
σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης, το σύνολο των πληρωµών θα καταβάλλεται από
την Αναθέτουσα Αρχή στο <φυσικό ή νοµικό πρόσωπο>, που έχει οριστεί ως ηγέτης (project
leader) των µελών της ένωσης προµηθευτών του Αναδόχου. Με την ως άνω καταβολή,
επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε µέλους της ένωσης του Αναδόχου και ουδεµία αξίωση
δύναται να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι δαπάνες της προµήθειας που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, θα καλυφθούν από το
έργο µε τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013», που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων
της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039.
Άρθρο 24 - Τελική Πληρωµή
Η πληρωµή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των σταδίων της Προµήθειας και από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας εκ µέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι η
πληρωµή εξαρτάται από την οµαλή πορεία χρηµατοδότησης του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου από το ΕΣΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 25 - Προϋποθέσεις & ∆ιαδικασία Παραλαβής
Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίσθηκε µε την
υπ' αριθµ. ………………… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός των χρονικών διαστηµάτων
που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.
Η παραλαβή των Παραδοτέων της Προµήθειας θα γίνεται ως εξής: <Να γίνεται αναφορά κατ’
ελάχιστο στα στάδια, στα αρµόδια όργανα και στις προθεσµίες >.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης.
Άρθρο 26 – Τόπος Παράδοσης
Η τελική παράδοση του σκάφους από τον Ανάδοχο, θα γίνει στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 291 00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ - ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 27 - Καταγγελία εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και καταγγείλει τη Σύµβαση,
αζηµίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την Προµήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση,
παρά την προς τούτο όχληση της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) αν εκδοθεί κατά του Αναδόχου ή των νοµίµων εκπροσώπων του τελεσίδικη απόφαση
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
(δ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) όπου στη ∆ιακήρυξη ορίζεται ρητά λόγος κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας
προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α)

να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εκτάλεσης της Προµήθειας, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων
που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,

(β)

να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο είδος της
Προµήθειας, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην
κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να
µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες του
πράξουν το ίδιο,

(γ)

να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άµεσα ή έµµεσα την Προµήθεια και βρίσκονται στην κατοχή του,
εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του και γενικά οι προστηθέντες του θα
πράξουν το ίδιο.

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παραδοθέντος µέρους της Προµήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε
την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθάρισης των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα
από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα
πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην
αξία του τµήµατος λόγω της καταγγελίας της Σύµβασης.
Άρθρο 28 - Ανωτέρα Βία
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Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για αδυναµία εκπλήρωσης των
συµβατικών υποχρεώσεών τους, αν η αδυναµία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως
αυτή ορίζεται από το νόµο και την νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Η επικαλούµενη
ανωτέρα βία πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος
αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του εξαιτίας περιστατικών που εµπίπτουν στην έννοια
της ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστηµα που αυτά συµβαίνουν µέχρι και την αναφορά
τους στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη χρονική στιγµή που έλαβαν χώρα τα εν
λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαµβάνεται ότι εντός του συγκεκριµένου διαστήµατος
ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει µερικώς ή
ολικώς την αδυναµία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν
µέσα στην ανωτέρω προθεσµία και δεν προσκοµισθούν τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία,
ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και
την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόµα
και τη λήψη πρόσθετων µέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εντός των πλαισίων της Προµήθειας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.
Άρθρο 29 – Παραρτήµατα της Σύµβασης
Αναπόσπαστα τµήµατα της Σύµβασης αποτελούν τα Παραρτήµατα µε τη σειρά που
αναφέρονται στο άρθρο 4 της Σύµβασης.

Άρθρο 30 – Μερική ακυρότητα
Σε περίπτωση που όρος ή όροι της Σύµβασης είναι ή κηρυχθούν άκυροι, δεν επηρεάζεται το
κύρος των λοιπών όρων της Σύµβασης. Οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν κάθε εύλογη
προσπάθεια για την αντικατάσταση του άκυρου όρου µε άλλον έγκυρο που θα ανταποκρίνεται
περισσότερο στις προθέσεις τους και τον σκοπό της Σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 31 - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε το κύρος, την ερµηνεία ή
την εκτέλεση της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, η
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια, που σε πρώτο
βαθµό εδρεύουν στη Ζάκυνθο.
Σε πίστωση των ανωτέρω συµφωνιών, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται η παρούσα από τα
συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) Αντίτυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τέσσερα
και ο Ανάδοχος έλαβε ένα.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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