Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

16PROC004820773 2016-07-21
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Τηλεφ. 210.6551691
Φ. 602.3/37Ε/ 285581
Σ. 2446
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την
Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) ∆εκαπέντε (15) Οχηµάτων Αγροτικού Τύπου
και ∆ύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses) Χρονικής ∆ιάρκειας Πέντε (5) ετών,
µε ∆ικαίωµα Εξαγοράς τους (option) µετά το Τέλος της Μίσθωσης,
Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εξακοσίων Εβδοµήντα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων
Είκοσι Ευρώ (677.420,00€) άνευ ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων Κρατήσεων
∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ.
∆ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η
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(επαναληπτική της 5/16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συστηµικός Αριθµός
Αναθέτουσα Αρχή
Επιχειρησιακός Φορέας

26445
ΓΕΝ/Ε2
ΓΕΝ/Γ2
ΑΕΠ/ΚEΦΝ
Υπηρεσία
που
διενεργεί
το
Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθµώνος,
διαγωνισµό
Τ.Κ. 10 561, Αθήνα
Είδος διαγωνισµού
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Κριτήριο κατακύρωσης
Χαµηλότερη Τιµή
∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας www.promitheus.gov.gr
διαγωνισµού
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Χρηµατοδοτική
Μίσθωση
(Leasing)
∆εκαπέντε (15) Οχηµάτων Αγροτικού Τύπου
και ∆ύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses)
Αντικείµενο διαγωνισµού
χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, µε
δικαίωµα εξαγοράς τους (option) µετά το
τέλος της µίσθωσης.
Κωδικός CPV
66114000-2
Πέντε (5) Έτη από την ηµεροµηνία
∆ιάρκεια της σύµβασης
υπογραφής της Σύµβασης.
Ηµεροµηνία
αποστολής
για
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
20 Ιουλίου 2016
ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ηµεροµηνία
αποστολής
για
21 Ιουλίου 2016
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ηµεροµηνία
αποστολής
για
δηµοσίευση
στον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ
Ηµεροµηνία
ανάρτησης
στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προσφορών
Ηµεροµηνία
αποσφράγισης
προσφορών

21 Ιουλίου 2016
21 Ιουλίου 2016
7 Σεπτεµβρίου 2016, ώρα 07:00 πµ
14 Σεπτεµβρίου 2016, ώρα 11:00 πµ
20 Σεπτεµβρίου 2016, ώρα 09:00 πµ

Έχοντας υπόψη:
α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.
3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).
β. Το ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚΑ’45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Το ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα
και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.
145 /Α/95) « Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».
δ. Το ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 131) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε. Το ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες
∆ιατάξεις».
στ. Τον ν.3886/10 (ΦΕΚ/ 173/Α/10) «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη
∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.
160/Α/14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, Οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
ζ. Το ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
η. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
(∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως ισχύουν.
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θ. Το ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (ΦΕΚ 52 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι. Το ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες ∆ιατάξεις».
ια. Το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’ (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-14).
ιβ. Το ν.4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 “Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών Συµβάσεων” (ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-15).
ιγ. Το Π.∆. 118 / 07 (Φ.Ε.Κ. 150 /Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιδ. Το Π.∆ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης των 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».
ιε. Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194//22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες».
ιστ. Το Π.∆. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003) « Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές»
ιζ. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.
ιη. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών».
ιθ. Την υπ’ αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’ Μεταβίβαση
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12).
κ. Την υπ΄ αριθµ.Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών
Οικονοµικών,
Εθνικής
Άµυνας,
Εσωτερικών,
∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης,
Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας, ∆ηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου µε θέµα «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
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Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ Β' 3400).
κα. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677), µε την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των
διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
κβ. Το ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ 248
Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
κγ. Την απόφαση µε Αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 8 /ΕΜΠ 109/2 ∆εκ 16/Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
κδ. Φ.631.4/46/256880/Σ.163/01 Μαρ 16/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (Εντολή ∆ιενέργειας)
κε. Φ.812/12/127723/Σ.375/18 Φεβ 16/Γ∆ΟΣΥ/ΠΥ
κστ. Φ.815.1/798/16/Σ.1681/25 Φεβ 16/ΓΕΝ/∆ΟΥ/∆Π (ΑΑΥ)
κζ. Φ.602.3/37/285597/Σ.2462/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
επανάληψης)

(Απόφαση

Ματαίωσης

και

∆ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing)
δεκαπέντε (15) οχηµάτων αγροτικού τύπου και δύο (2) µικρών λεωφορείων (mini
Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, µε δικαίωµα εξαγοράς τους (option)
µετά το τέλος της µίσθωσης, προϋπολογιζόµενου κόστους εξακοσίων εβδοµήντα
επτά
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (677.420,00€) άνευ ΦΠΑ,
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ, σύµφωνα µε τους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ηµεροµηνία
αποστολής
για
δηµοσίευση
στην
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

20 Ιουλ 16

ΝΑΙ
∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΧΙ

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης Ηµεροµηνία
στον
δηµοσίευσης
στο ΦΕΚ
Ηµερήσιο
Tύπο

µέχρι
29 Ιουλ 16

µέχρι
29 Ιουλ 16
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3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
κανονική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών (µη συµπεριλαµβανοµένων των
ηµερών 5-20/08) από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της
παρούσας διακήρυξης να δηµοσιευτεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες
οικονοµικές
εφηµερίδες,
καθώς
και
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.hellenicnavy.gr και να τοιχοκολληθεί η παρούσα µε φροντίδα της ΑΕΠ έξω
από τα Γραφεία της.
4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.

21 Ιουλίου 2016

14 Σεπτεµβρίου 2016

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού καθορίζεται:
α. Η 20 σεπτεµβρίου 2016 (ηµεροµηνία)
β. Ηµέρα Τρίτη (ηµέρα)
γ. Ώρα 09:00 π.µ. (ώρα)
5. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 14
Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται,
όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».
6. Οι απαιτούµενες για την µίσθωση πιστώσεις θα ανέλθουν για τα
οχήµατα αγροτικού τύπου (τεµ.15) στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ
(140.000€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ανά έτος και για τα mini
buses (τεµ. 2) στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ανά έτος και καλύπτονται από τον
ΚΑΕ 0814 αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων). Εν λόγω
πιστώσεις έχουν αιτηθεί, εγκριθεί και προγραµµατιστεί για τα έτη 2016 -2018
σύµφωνα µε τα σχετικά (κε) και (κστ). Επιπρόσθετα, για τα έτη 2019-2020 το
αίτηµα που αφορά στην προανάληψη υποχρέωσης θα επανυποβληθεί µετά την
ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ Π ∆ Σ)
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2018-2020 σύµφωνα µε το σχετικό (κε). Το κόστος εξαγοράς µετά την παρέλευση
της 5ετίας, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000Ε,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) για τα οχήµατα αγροτικού τύπου και
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000Ε, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) για τα
mini buses και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1921 (Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων
Ξηράς) αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ. Αντίστοιχο αίτηµα προανάληψης υποχρέωσης θα
υποβληθεί µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ Π ∆ Σ) 2018-2020.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Έλληνες Πολίτες
Αλλοδαποί
Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
Ενώσεις Προµηθευτών
Συνεταιρισµοί

Τα ως άνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, Π∆ 60/07).
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «B». Η συµµετοχή των ανωτέρω στο
διαγωνισµό µπορεί να γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω
εµπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς (Προµηθευτές/ Εκµισθωτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
α. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών.
(2) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των
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διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών.
(3) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
(α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική.
(β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου
.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
β. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
9. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του.
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω
παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής:
α. «Στοιχεία των προς χρηµ/τική µίσθωση ειδών»: Παράρτηµα «Α»
β. «Γενικοί Όροι»: Παράρτηµα «Β»
γ. «Ειδικοί Όροι»: Παράρτηµα «Γ»
δ. «Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών»: Παράρτηµα «∆»
ε. «Τεχνική Προδιαγραφή»: Παράρτηµα «Ε»
στ. «Σχέδιο Σύµβασης»: Παράρτηµα «ΣΤ»
11. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει
κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
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πάροδο του ανωτέρω ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο
του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές/εκµισθωτές ζητηθούν
εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά
παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί
να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα
έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους
προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το
αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου
15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
προµηθευτές/εκµισθωτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης :
α. Θα δηµοσιευτεί :
(1) Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδος
της Κυβερνήσεως.
(2) Σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. Το κόστος
∆ηµοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
(3) Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(4) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr
β. Θα αποσταλεί για ανάρτηση στα βιοτεχνικά, επαγγελµατικά,
βιοµηχανικά και εµπορικά Επιµελητήρια, µέσω της κεντρικής ένωσης
επιµελητηρίων.
14. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά
µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gov.gr
και στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
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15. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους Προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους.
16. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
17. Η συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και πλαισίωση ΑΕΠ µε δύο
συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, ή µε µέριµνα
της ∆ιενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΑΕΠ).
18. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα και τα παραρτήµατά της
19. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4129/13, µετά την έκδοση της
κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της σύµβασης διενεργείται
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν συνάπτεται είναι
άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο
αρµόδιο Κλιµάκιο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3060/02, µετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου και εφ’ όσον αυτός αποβεί θετικός, η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί
µετά την άπρακτη συµπλήρωση προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία, στη διάρκεια της οποίας µπορεί
να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιµακίου από όποιον έχει
έννοµο συµφέρον.
20. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο
(∆Ι∆Η∆Ε-ΙV) ως προς την νοµιµότητα του.
21. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από εισήγηση της
Αναθέτουσας Αρχής.
22. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, στην οποία κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται για την ευρεία κοινοποίηση στα επιµελητήρια/µέλη της.

Ακριβές Αντίγραφο
Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τµηµατάρχη ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Αθήνα 19 Ιουλίου 2016
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ
∆ιευθυντής Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«∆»
«Ε»
«ΣΤ»

Στοιχεία των προς χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) ειδών
Γενικοί Όροι
Ειδικοί Όροι
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Τεχνική Προδιαγραφή
Σχέδιο Σύµβασης

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: Ε2, Γ2, ∆ΚΕ, ∆ΚΓ, Υ/ΓΕΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
- ΑΕΠ/ΚΕΦΝ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ: 10671 Αθήνα (για την
ευρεία κοινοποίηση)
Αποδέκτες για πληροφορία
- ∆∆ΜΝ
- ΚΣΑΝ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-II
19 Ιουλίου 2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΟ Φ.602.3/37E/ 285581/Σ. 2446

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΙ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) Οχηµάτων Αγροτικού Τύπου
και Μικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε
(5) ετών, µε δικαίωµα εξαγοράς τους (option) µετά το τέλος της
µίσθωσης.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ

66114000-2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

TEXNIKH ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΠΑΡΟΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆εκαπέντε (15) Οχήµατα Αγροτικού Τύπου και ∆ύο (2) Μικρών
Λεωφορείων (mini Buses)

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

EA

Φορέας Προορισµού

Επιχειρησιακός Φορέας

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη

677.420,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων)
Π/Υ ΓΕΝ 2016-2020 :

Βαρύνει Π/Υ

α. ΚΑΕ 0814 Αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (αναφορικά µε την
µίσθωση).

Φορέα Π/Υ

β. ΚΑΕ 1921 Αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (αναφορικά µε την
εξαγορά).
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η παράδοση των οχηµάτων να µην υπερβαίνει τους Τέσσερις
(4) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙ %

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6,2476

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο
προβλεπόµενος από το ν. 4172/13 φόρος εισοδήµατος (8% για
την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια).

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
19 Ιουλίου 2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.3/37E/ 285581/Σ. 2446
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται
από τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
(www.gge.gr-Γεν./∆νση
Κρατικών
ΠροµηθειώνΝοµοθετικό Πλαίσιο).
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄
2677//21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο
Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται
ως εξής:
α. Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά».
β. Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα

∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση
εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες
∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν οµοίως
τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.
4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική
προσφορά». Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα
απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και
τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν
ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
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αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο
5α.Β.1α του Π.∆.118/2007, το Ν.4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
(1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αριθµ. 157 του
Ν.4281/14 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην ΚΕΦΝ/ΑΕΠ σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/14, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες :
(α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο
αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6
του Π.∆.118/07, ήτοι:
1/ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(ΕΕ L 351 της 29.1.1998 σελ. 1).
2/ ∆ωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3
ης
της πράξης του Συµβουλίου της 26 Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.
1) και στο άρθρο 3 παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ
L 358 της 31.12.1997, σελ. 2)
3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4/ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ης
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5/ Αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής της
δραστηριότητας.
(β) ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07
καταστάσεις, δηλ. : δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και
σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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(γ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους
τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους, ως περίπτωση (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
(δ)
Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας
ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων
που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι
εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς), ως περίπτωση (4) του
εδ. α της παρ.2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/07. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης
τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας
εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των
επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό
επάγγελµά τους , προκειµένου για φυσικά πρόσωπα.
(ε) ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις
στην περ. 2 του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, δηλ. ότι δεν
τελούν, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
(στ)
Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση,
και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου
Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
(ζ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε τη διακήρυξη,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8α του Π∆ 118/07 για τον προσφέροντα
ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος κατά περίπτωση (παρ. 3
άρθρου 8α Π∆ 118/2007).
(η) Η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης του διαγωνισµού, της οποίας έλαβαν γνώση και την
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
(θ) Εάν προσφέρουν συσκευασµένα προϊόντα, οχήµατα,
ελαστικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, λιπαντικά ελαίων, ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών, να δηλώνουν ότι τηρούνται οι διατάξεις του ν.2939/2001 (ΦΕΚ
Α’ 179) και των άλλων ισχυόντων νοµοθετηµάτων, προσκοµίζοντας παράλληλα
πιστοποιητικό ότι ο προσφέρων είναι συµβεβληµένος µε το αντίστοιχο Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆).
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ.
του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους.
(4) Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή
αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση
Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή 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, όπως παρακάτω:
(α) Για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ, ΦΕΚ
σύστασης της εταιρείας, ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας, κωδικοποιηµένο και
αρµοδίως θεωρηµένο ισχύον καταστατικό, βεβαίωση της αρµόδιας κατά
περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησής του και πρακτικό απόφασης ∆Σ περί εγκρίσεως συµµετοχής της
εταιρείας στον διαγωνισµό και εξουσιοδότησης συγκεκριµένου προσώπου για
κατάθεση της προσφοράς.
(β) Για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε µορφή προσωπικής
ΟΕ ή ΕΕ, επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού και του τελευταίου σε
ισχύ καταστατικού της εταιρίας, καθώς και πιστοποιητικό περί µεταβολών της
εταιρείας από αρµόδια Αρχή.
(γ) Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, ανάλογα µε τη µορφή
τους, τα αντίστοιχα µε τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, νοµιµοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών, το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται για τους
ηµεδαπούς παραπάνω. Στην περίπτωση κατά την οποία η χώρα προέλευσης δεν
εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία θα προκύπτει
ότι:
1/ ∆εν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.
2/ Ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.
(5) Συνεταιρισµοί: Κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα των
προηγούµενων υποπαραγράφων δικαιολογητικά. Ειδικά οι απαιτούµενες κατά τα
ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆Σ.
(6) Κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά:
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(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Η δε εγγύηση
συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(β) ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας,
νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείµενο εργασιών καθενός εκ των συµµετεχόντων, η ποσότητα του
υλικού ή το µέρος του υλικού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας
Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.
(γ) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή
της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα/πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν
από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς κατάθεσή τους. Στην ένορκη βεβαίωση
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα
και ότι δεν συντρέχουν για το συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Εάν δε στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
αυτή δύναται να αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.
(δ) Κοινή προσφορά ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας,
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την
ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στη δε προσφορά πρέπει απαραιτήτως να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης
προµηθευτών ή της κοινοπραξίας. Με την κατάθεση της προσφοράς κάθε µέλος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και σε περίπτωση
κατακύρωσης/ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο (ακόµα και
ανωτέρα βία) µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εφ’ όσον
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν και την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε
την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα µέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία
δύναται να εγκριθεί µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου.
(7) ∆ήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου
12 του άρθρου 66 του Α.Ν 1400/73 και δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή
έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών
κλάδων των Ε.∆. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην
ενέργεια µονίµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς.
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∆ιευκρίνιση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη
συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
β. Τεχνική προσφορά. Η
Τεχνική
Προσφορά
συντάσσεται
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον οι
τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
και «ΙΙ» του
Προδιαγραφή).

(α)
Τα δικαιολογητικά παραγράφου 13 των προσθηκών «Ι»
παραρτήµατος «Ε» της παρούσας ∆ιακήρυξης (Τεχνική

(β)
Λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται µε τις
τεχνικές προδιαγραφές (παράρτηµα «Ε» της παρούσας).
(γ)
∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρει ο προµηθευτής. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην
οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό
προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την
επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα, 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 έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή (άρθρο 18 του Π∆ 118/07).
5. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που
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φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί
/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή, ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής και τα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς
υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση
γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα
στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που
έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
αναφέρονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες
αρχές ή άλλους φορείς.
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη
περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα
απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν
λόγω διατάξεις.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους (σε περίπτωση διαφορετικής ηµεροµηνίας θα
λογίζεται η ψηφιακή χρονοσήµανση), η οποία να είναι εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών. Οι εν λόγω δηλώσεις θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και όταν υπογράφονται από τον ίδιο (προσφέροντα) δεν απαιτείται θεώρηση και
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση, των
απαιτήσεων της διακήρυξης, δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά». Στον
(υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
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παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία Στην Οικονοµική Προσφορά
αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω.
11. Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής η αντισυµβαλλόµενη
εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία την προβλεπόµενη από το
νόµο εγγυητική επιστολή για την λήψη προκαταβολής εντός δέκα πέντε ηµερών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Μετά την παρέλευση της
ανωτέρω ηµεροµηνίας και στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί η εγγυητική
επιστολή για την λήψη της προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης µετρά από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
12. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα
απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς.
Συγκεκριµένα:
α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την
οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου
κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ, θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών.
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται
δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη
«∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν
υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
∆ιευκρίνηση: Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση, των
απαιτήσεων της διακήρυξης, δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΤΙΜΕΣ
14. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του προς
µίσθωση εµπορεύµατος ελευθέρου µέχρι και εντός των αποθηκών και θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις
τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, να γίνεται µε
δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το
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γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
µικρότερο του πέντε. Στις προσφερόµενες τιµές, θα περιλαµβάνονται τυχόν
δασµοί, φόροι, έξοδα µεταφοράς, τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης,
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λ.π., τα οποία θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά.
15. Το (τρι)µηνιαίο µίσθωµα θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των ασφαλίστρων, των
τελών κυκλοφορίας, ΦΠΑ, ∆ηµοτικού Φόρου το συνολικό µίσθωµα θα
αναπροσαρµόζεται αναλόγως. Κατά τα λοιπά, οι τιµές της προσφοράς είναι
δεσµευτικές για τov προµηθευτή µέχρι και την τελευταία οριστική παραλαβή των
ειδών της προµήθειας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
17. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων
τιµών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της
προµήθειας, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση
κατά την οποία οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές,
εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στο άρθρο 52 του Π∆ 60/07.
18. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του
προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι
το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι
προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών
Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν
στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως
να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι
αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
γ. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας
δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το
Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και
εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που
συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
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19. Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα µε την προσφορά, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του προµηθευτή, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες µε χαρακτηρισµό τους
ως εµπιστευτικών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως:
α. Τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
β. Το συνολικό κόστος των ειδικών εργαλείων.
γ. Ιδιαίτερο τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών / αναλώσιµων υλικών, µε
τιµές ισχύουσες για τουλάχιστον 6 µήνες µετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟ∆Α
20. Η παρούσα προµήθεια / µίσθωση δεν απαλλάσσεται κρατήσεων
∆ηµοσίου και υπέρ Τρίτων.
21. Επιπρόσθετα, ανά έκαστη πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος 4% ή 8% επί της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) ανάλογα µε το αν η
διακήρυξη αφορά προµήθεια υλικών ή παροχή υπηρεσιών.
22. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή
δικαιολογητικών ή στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται,
δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω
µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή
δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
23. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην
Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται
από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο εντός
του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε δύο (2) σφραγισµένους
υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά
συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα οικονοµικής
προσφοράς» αντίστοιχα, εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη βεβαίας χρονολογίας.
24. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14
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(ΦΕΚ Α’ 74//26-03-2014). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία
.pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74//26-03-2014). Επισηµαίνεται ότι σε
υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το
διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η
ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των
υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι
υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια
πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,
ανακαλείται αµέσως.
25. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση
των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστηµα.
26. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
27. Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους
φακέλους για το διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν
υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις
οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο
σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία
και σε συγκεκριµένη ώρα, που καθορίζεται από τη διακήρυξη, γίνεται
αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
- Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων
στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών
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που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από
το σύστηµα.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
29. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –
Ε∆∆) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των
διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η αρµόδια
Ε∆∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους
απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν
κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους
συµµετέχοντες. Η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους
υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους
Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και
σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
β. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Ε∆∆ προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.
γ. Στη συνέχεια, η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την
πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη
διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους
µε τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη
βαθµολόγησή τους, αν προβλέπεται το κριτήριο της συµφερότερης προσφοράς.
δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Ε∆∆ ή άλλοι πιστοποιηµένοι
χρήστες του συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να απευθύνουν
αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής,
στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή
συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες
στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος
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και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις –
συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.
ε. Κατόπιν, η Ε∆∆ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό
αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και
τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το
στάδιο του διαγωνισµού.
στ. Ακολουθεί κατά τα προβλεπόµενα, η έκδοση απόφασης από την
Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους
συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά –
τεχνικά), από τον Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και
µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την
καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των οικονοµικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Ε∆∆ προβαίνει
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και
οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο
αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό
µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
θ. Στη συνέχεια η Ε∆∆ παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επί
µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν
αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και
σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της.
ι. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονοµικών
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το
κριτήριο κατακύρωσης. Η Ε∆∆ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επί
της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται
αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης. Το εν λόγω πρακτικό συντάσσεται από τη Ε∆∆ και υποβάλλεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, µόνο στην περίπτωση που η Ε∆∆ κρίνει ότι µία (1) ή
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περισσότερες οικονοµικές προσφορές πρόκειται απορριφθεί/ούν. Στην περίπτωση
που ουδεµία οικονοµική προσφορά δεν πρόκειται να απορριφθεί, τότε η Ε∆∆
ενηµερώνει µε υπηρεσιακό τρόπο την Αναθέτουσα Αρχή για τον µειοδότη, ώστε
να αυτή µε τη σειρά της να τον ενηµερώσει µέσω της επικοινωνίας του
Συστήµατος, για την υποβολή των δικαιολογητικών µειοδότη, ως άρθρο 6 του Π∆
118/07.
ια. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή:
(1) Στην περίπτωση που υφίσταται οικονοµική προσφορά
απορριπτέα, εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο
του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος)
µε χρήση του Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
(2) Στην περίπτωση που δεν υφίσταται απορριπτέα οικονοµική
προσφορά, ενηµερώνει µέσω του Συστήµατος, τον µειοδότη για να προβεί εντός
20 ηµερών, στην υποβολή των δικαιολογητικών µειοδότη, ως άρθρο 6 του Π∆
118/07.
ιβ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της
εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω
στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την
εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν
να υποβάλει/ουν
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση. που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆
118/2007. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
ιγ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του Συστήµατος, ενηµέρωση για την
καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.

Β-15

16PROC004820773 2016-07-21
ιδ. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του
ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για
την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή
εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από
την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
ιστ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα
Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης.
30. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη
γνωµοδότηση της Ε∆∆.
β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της
Ε∆∆.
γ. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π∆ 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π∆ 118/2007.
δ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη το κριτήριο
κατακύρωσης του διαγωνισµού. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο µε
τη χαµηλότερη τιµή ή την πλέον συµφέρουσα προσφορά (ανάλογα µε το κριτήριο
κατακύρωσης του διαγωνισµού), εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
ε. Έντυπα στοιχεία των oικovoµικώv προσφορών, για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται,
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς
ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ΄
αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
στ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση
του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την
ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της
Ε∆∆ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού, στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία
της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συµµετέχοντες έχουν
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λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο
από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων
– προσφυγών.
ζ. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος σε όλους τους συµµετέχοντες
που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
η. Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα
προσφορά / χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6
του Π∆ 118/2007 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση
γίνεται στον συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα προσφορά / χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά / χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄
εξής. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
31. ∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του
προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007 και κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσίου ή του
οικείου Ο.Τ.Α.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω
αντίστοιχης υποπαραγράφου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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(5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των παραπάνω υποπαραγράφων.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,
των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν
το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου
τους νόµιµους εκπροσώπους του.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
δ. Οι συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήµατα της ανωτέρω αντίστοιχης υποπαραγράφου.
(2) Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των ανωτέρω υποπαραγράφων,
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς.
(3) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 31 γ (2)
(4) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί
νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση
προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.

δικαιολογητικά,

για

κάθε

32. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών
παρούσης, συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
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33. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν,
σύµφωνα µε το παρούσα ενότητα (δικαιολογητικά µειοδότη του άρθρου 6 του Π∆
118/07), είναι περιοριστική.
34. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όταν αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
35. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
36. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
37. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα κατακυρωθούν από τον έχοντα
την οικονοµική εξουσία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρ. 1 του
άρθρου 23 του Π∆ 118/07 και τις διατάξεις του Ν.3886/10. Υπό την επιφύλαξη
των διαλαµβανοµένων στην παρούσα, µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η
σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
38. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε/ανατέθηκε η προµήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης-παραλαβής της ανακοίνωσης,
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής µπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε
ηµέρες (15) από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης – παραλαβής της
ανακοίνωσης, αλλά τότε ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µετά την παρέλευση
δεκαηµέρου από την κοινοποίηση - παραλαβή.
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39. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβασης, είτε λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για
άσκηση προσφυγής ή ασφαλιστικών µέτρων από διαγωνιζόµενο µε έννοµο
συµφέρον, είτε λόγω της προσφυγής ή της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων
(Ν.3886/10). Οµοίως, αναστέλλεται και η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
40. Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως
άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά / χαµηλότερη τιµή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά / χαµηλότερη τιµή
και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
41. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του
άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2
του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α,
β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Π.∆, καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου η
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου η
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία
όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
42. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία άρθρο 15 του Π.∆.
118/07 και Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173 Α΄ //30-10-2010), µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
43. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου
απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66//31-3-2011) και της Υπουργικής
απόφασης περί ηλεκτρονικού παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ Β΄ 1675) όπως
κάθε φορά αυτά ισχύουν.
44. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών, η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
45. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 21 του Π∆ 118/07, η
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να εισηγηθεί:
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα.
β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.

µεταξύ

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 21 του Π∆ 118/07 (περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄).
46. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή
του προµηθευτή (µόνο χαµηλότερη τιµή ή πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά) ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
47. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία:
α. Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. Υπό την επιφύλαξη όσων
ορίζονται αµέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε
την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης.
β. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής/εκµισθωτής ο
οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/07, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται
στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που
και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή
µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από
τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις
περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π∆ 118/07
ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π∆
118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη,
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη
διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α Π∆ 118/07.
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48. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση
του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
49. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

που

50. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε/ανατέθηκε η προµήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης-παραλαβής της ανακοίνωσης,
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής µπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε
ηµέρες (15) από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης – παραλαβής της
ανακοίνωσης, αλλά τότε ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µετά την παρέλευση
δεκαηµέρου από την κοινοποίηση - παραλαβή.
51. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβασης, είτε λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για
άσκηση προσφυγής ή ασφαλιστικών µέτρων από διαγωνιζόµενο µε έννοµο
συµφέρον, είτε λόγω της προσφυγής ή της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων
(Ν.3886/10). Οµοίως, αναστέλλεται και η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
52. Εάν, πριν την υπογραφή της σύµβασης, εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης
που συµµετέχει στο διαγωνισµό, οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ
δεδικασµένου, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν.3310/05, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 3 του Ν.3414/05, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της
σύµβασης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή
και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ), επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και αντίγραφο
ποινικού µητρώου των νοµίµων εκπροσώπων της, στο οποίο αναφέρεται η ως
άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά από το ανωτέρω
Τµήµα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3310/05 (όπως
αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του
Ν.3414/05) πιστοποιητικού περί συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και
απαγορεύσεων.
53. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, η Αναθέτουσα Αρχή
κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ µαζί µε την απόφασή της
περί αποκλεισµού του εν λόγω υποψηφίου, προκειµένου να ελεγχθεί το αργότερο
πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης ο αποκλεισµός του σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3310/05, όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε
τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν.3414/05.
54. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή προσέλθει
αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση ή πιστοποιητικό του ΕΣΡ εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση
αυτή, η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό καταπίπτει στο σύνολό
της αυτοδίκαια υπέρ του ΜΤΝ.
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ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
55. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µε την επιφύλαξη όσων
διαλαµβάνονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα
µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας (σχέδιο) έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρο 24 του Π∆ 118/07 και επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
56. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της
αποδεκτής, µε την κατακυρωτική απόφαση, προσφοράς του αναδόχου.
57. Στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του
διαγωνισµού δεν χωρεί διαπραγµάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
58. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
τούτο
στηρίζεται,
όπως
προσφορά,
διακήρυξη
και
απόφαση
κατακύρωσης/ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
59. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, η σύµβαση µπορεί να
τροποποιείται µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, εφ’ όσον συµφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση δεν απαγορεύεται από συµβατικό όρο.
60. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε.
γ. Καταβλήθηκε το συµβατικό
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τίµηµα,

αφού

προηγουµένως

δ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα
δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα.
61. Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
προµηθευτή για την τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς µετά την
υπογραφή της σύµβασης, αυτός οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ σχετική
υπεύθυνη δήλωση µε αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης. Στην περίπτωση αυτή,
η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκοµίσει στο ΕΣΡ την απόφασή της περί
εκπτώσεως του προµηθευτή εξ αυτού του λόγου, προκειµένου η απόφαση αυτή
να ελεγχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν.3310/05 (όπως
αυτή αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του
άρθρου 5 του Ν.3414/05).
ΠΛΗΡΩΜΗ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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62. Η πληρωµή της µίσθωσης κατά τη διάρκεια της σύµβασης θα
πραγµατοποιείται ανά τρίµηνο µε έκδοση ΤΧΕ (µέσω ∆ΤΠΝ). Η Πληρωµή
πραγµατοποιείται κατά την έναρξη τριµήνου εκµίσθωσης. Η πληρωµή εξαγοράς
(εφόσον αποφασισθεί από την υπηρεσία η εξάσκηση του εν λόγω δικαιώµατος)
θα εκτελεστεί µετά το πέρας της µίσθωσης (πενταετίας).
63. Με την παράδοση των ειδών ο Προµηθευτής καταθέτει το πρωτότυπο
∆ελτίο Αποστολής ή σε περίπτωση συνενωµένου Τιµολογίου, Τιµολόγιο – ∆ελτίο
Αποστολής. Ωστόσο σε περίπτωση προσκόµισης συνενωµένου Τιµολογίου –
∆ελτίου Αποστολής µε την παράδοση των οχηµάτων ως ηµεροµηνία κατάθεσης
του παραστατικού θα λογίζεται η ηµεροµηνία κατάθεσης από τον Προµηθευτή του
τελευταίου/ων παραστατικού/ων τακτοποίησης της δαπάνης στο Φορέα
Πληρωµής, µετά την κατανοµή χρηµατοδότησης στον τελευταίο και την έγγραφη
ειδοποίηση εξόφλησης από αυτόν προς τον Προµηθευτή. Σε περίπτωση µη
συνενωµένου στοιχείου το Τιµολόγιο εκδίδεται και κατατίθεται στον
Φορέα
Υποδοχής µε µέριµνα και ευθύνη του Προµηθευτή/Εκµισθωτή.
64. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
οχηµάτων προς χρήση/µίσθωση από επιτροπή που θα καθοριστεί από φορέα
υποδοχής, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
(εφόσον απαιτείται).
γ. Πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν.
δ. Πρωτότυπα δελτία αποστολής µε πλήρη περιγραφή των ειδών.
ε.

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικεία εφορίας.

στ. Βεβαίωση
υποκαταστήµατος ΙΚΑ.

ασφαλιστικής

ενηµερότητας

του

αρµόδιου

ζ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει
προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη
διακήρυξη.
65. Ειδικά για προµήθειες εξωτερικού ως παράγραφο 4 του άρθρου 35 του
Π∆ 118/07.
66. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προµήθεια/εκµίσθωση ειδών
υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία το οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη
σύνταξή του.
67. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προµηθευτή τα
σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία, υποχρεούται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δεκαοκτώ (18) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του οριστικού
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πρωτοκόλλου παραλαβής να διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε
την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
68. Στις ανωτέρω προθεσµίες δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα
τυχόν δικαστικών διενέξεων. ∆εν συµπεριλαµβάνεται, επίσης, καθυστέρηση στην
υποβολή των δικαιολογητικών πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία προµηθειών
της αναθέτουσας αρχής προς την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία οφείλεται σε έλλειψη σχετικών
πιστώσεων.
69. Το
τιµολόγιο
δεν
µπορεί
να
προσκοµισθεί
από
τον
προµηθευτή/εκµισθωτή πριν την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης/εκµίσθωσης –
δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η
προθεσµία της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος υπολογίζεται από την
εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ηµέρα.
70. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης από το ΥΠΟΙΚ.
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
γ. Στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 35 του Π∆
118/07.
71. Ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα
του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή
των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.)
δεν προσµετράται.
72. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον
προµηθευτή.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
73. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη –µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α΄
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
74. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή
συµµετοχής αξιόχρεης Τράπεζας ελληνικής ή ξένης υπέρ του συµµετέχοντος για
το ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός
του ΦΠΑ.
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75. Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, δεν λαµβάνονται υπόψη
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
76. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε
κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
77. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς
που καθορίζουν τα έγγραφα της διακήρυξης και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα αντίστοιχου Παραρτήµατος της παρούσης.
78. Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται επιστροφή της ως άνω
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύµβασης ποσοστού 2% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών πέραν του συµβατικού
χρόνου εκµίσθωσης.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
79. Η παραλαβή των οχηµάτων γίνεται από επιτροπές που θα καθοριστούν
µε µέριµνα ΓΕΝ/∆ΚΓ.
80. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των οχηµάτων καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος. Οι απαιτούµενοι έλεγχοι ποιότητας κατά την παραλαβή των οχηµάτων
αναγράφονται στην παράγραφο 8 των προσθηκών «Ι» και «ΙΙ» του παραρτήµατος
«Ε» της παρούσας (τεχνικές προδιαγραφές).
81. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από
τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το
υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 3
του Π∆ 118/07, εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής.
82. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Εάν το υλικό
απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη
λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
Τα παραπάνω δείγµατα λαµβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην
περίπτωση που µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η
µακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή
παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το µακροσκοπικό
έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης)
συντάσσεται µετά τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δειγµάτων. Υπό την
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επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π∆ 118/07, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί
να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε
οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύµβασης, µε έκπτωση.
83. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα
παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο ή τους
άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η
παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή
ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής
προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η
σύµβαση προβλέπει εκτός από τον µακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η
επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραλειπτέο µε βάση τον
µακροσκοπικό έλεγχο, λαµβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω
ελέγχων, τα προβλεπόµενα δείγµατα και αντιδείγµατα. Στην περίπτωση που το
υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο µε βάση τον
µακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγµατοληψία και στους τυχόν
περαιτέρω προβλεπόµενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π∆
118/07, εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του
υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην απόφαση.
84. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
85. Τα τυχόν έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν
τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε
έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του
προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και εκπίπτονται από το λαβείν του προµηθευτή ή
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση
µέσω του δηµοσίου ταµείου.
86. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής,
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προµηθευτές.
87. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µπορεί να παραπέµπεται
δειγµατοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά
από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για
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το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αντίστοιχα αναφερόµενα στις παραπάνω
παραγράφους.
88. Τα υπό προµήθεια οχήµατα µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή
εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
89. Οι ανωτέρω διαδικαστικές πράξεις εφαρµόζονται και στους φορείς που
εκτελούν τις προµήθειές τους µε βάση τον παρόντα κανονισµό, οι δε σχετικές
αποφάσεις εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή το αρµόδιο για την διοίκηση
του φορέα οργάνου.
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
90. Η παραλαβή των οχηµάτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
91. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος
παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός
τετάρτου (1/4) αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Έχοντα την Οικονοµική
Εξουσία (ΕΟΕ), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π∆ 118/07, υπό την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Υπηρεσίας για επιβολή των προβλεπόµενων
από το άρθρο 32 του Π∆ 118/07 κυρώσεων. Εάν κατά τον υπολογισµό του
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη
ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφ’ όσον δεν έχει παραδοθεί το
υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.
92. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, εφ’ όσον έχει κατατεθεί σχετικό αίτηµα από τον προµηθευτή. Μετάθεση
πραγµατοποιείται εάν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι
ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη
παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
93. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που
υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης, ως απαράδεκτη θα απορρίπτεται και τυχόν προσφορά που θα
συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση προκαταβολής.
94. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και
τα τιµολόγια πώλησης τον αριθµό της σύµβασης, τους κωδικούς αριθµούς των
ειδών, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/και τη σύµβαση.
95. Όσον αφορά στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν
οριστικά, εφαρµόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 33 του Π∆ 118/07.
96. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 27, 28
και 32 του Π∆ 118/07.
97. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση
ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια)
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που ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύµβαση
προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του
υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή
των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του
ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της
παραγράφου 3, του άρθρου 26 του Π∆ 118/07, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής
αρχίζει από την ηµεροµηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί
στην διαδικασία παραλαβής.
98. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την
Υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων,
σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
99. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την
σύµβαση χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση όταν:
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π∆ 118/07, άλλως υπόκειται στις
προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης,
κρίνεται, όµως, παραλειπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην
αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που
αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή
µε έκπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε
αµοιβή των µετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για
τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
100. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους φορείς που εκτελούν τις
προµήθειές τους µε βάση τον παρόντα Κανονισµό, οι δε σχετικές αποφάσεις
εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα
οργάνου.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
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101. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή
αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε
τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π∆ 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν
προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως
εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π∆ 118/07
χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4
µέχρι το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π∆ 118/07
χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των
περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5%
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
102. Τα
παραπάνω,
κατά
περίπτωση,
ποσοστά
προστίµων
υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
103. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου,
παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10%
επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του
διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
104. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης
για φόρτωση − παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του
αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης − παράδοσης.
105. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος
επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης
του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του
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συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερηµερίας.
106. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής,
γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό.
107. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
108. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη
του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2
αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, ο δε
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες
κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή
γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον
προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση
τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών
παραδόσεων.
109. Επίσης, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος
και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσµίας για
την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή
καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
110. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την
προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί
απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση
του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου µε
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την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας
της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
111. Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν
πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να
καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
112. Ο προµηθευτής/εκµισθωτής που δεν προσέρχεται µέσα στην
προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
113. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής/εκµισθωτής κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 26 του Π∆ 118/07.
114. Ο προµηθευτής/εκµισθωτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
115. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή/εκµισθωτή εκπτώτου από τη
σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος
υλικού γίνεται δεκτή.
116. Στον προµηθευτή/εκµισθωτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
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β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από
τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν
κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/07.
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα
προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την
κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το
σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν.2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του
φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.
δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας
των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να
παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.
Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 32 του Π∆ 118/07.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να
λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της
επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
117. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου
προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των
σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς
καταλογισµό ποσό.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
118. Ο προµηθευτής/εκµισθωτής που επικαλείται ανωτέρα βία
υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει
στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
119. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση
της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών (παρ. 1 και 2 του
άρθρου 6 του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για
παροχή εξηγήσεων και, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που
διενεργεί τον διαγωνισµό, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής για ορισµένο ή
αόριστο χρόνο από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω
ανάρµοστης συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας ή λόγω παράβασης των
διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει καταδικαστεί αµετάκλητα.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
120.

Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία
έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και
στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999,
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του Ν.4155/2013.
121.

Ιεράρχηση Νοµικών Κειµένων

α. Κατά την ιεράρχηση της νοµικής ισχύος των κειµένων, η σύµβαση
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη,
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών
(Π3 Α24 Π∆118/2007).
β. Πλην όµως σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η διακήρυξη διαγωνισµού έχει χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής
πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την Αναθέτουσα
Αρχή όσο και τους συµµετέχοντες.
γ. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη
διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της σύµβασης που
καταρτίζεται µετά τη διενέργεια διαγωνισµού επάγεται ακυρότητας της διαδικασίας
ή της σύµβασης.
122.

Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης
που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική.
123. Με την Κατακυρωτική Απόφαση, η οποία κοινοποιείται άµεσα στον
προµηθευτή, καθορίζεται η έναρξη χρόνου παραδόσεως των ειδών.
124. Οι προµηθευτές οι οποίοι θα παραδίδουν τα είδη µε αντιπρόσωπο
είναι υποχρεωµένοι κατά την υπογραφή της συµβάσεως να προσκοµίσουν και τη
σχετική εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσώπου θα
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προσκοµίζεται έγκαιρα νέα εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση µη υπάρξεως
εξουσιοδοτήσεως αντιπροσώπου, ο οδηγός του οχήµατος µεταφορά των υλικών,
µε βάση τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα, θα θεωρείται ως νόµιµος
αντιπρόσωπος.
125. Το Πολεµικό Ναυτικό θα διατηρεί το δικαίωµα αποθήκευσης σε
αποθήκες ιδιωτικού φορέα και ο προµηθευτής θα υποχρεούται στην καταβολή
των απαιτούµενων µεταφορικών και ενοικίου για τα υπό παραλαβή υλικά που
τελούν σε καθεστώς διαιτησίας ή δικαστικής διαµάχης και µέχρι την
οριστική/τελεσίδικη λήψη απόφασης.
126. Σε περίπτωση που η πληρωµή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθυστερήσει
τριάντα (30) ηµέρες µετά την σύννοµη κατάθεση του τελευταίου χρονικά
παραστατικού πληρωµής, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Παράγραφο 3, της υποπαραγράφου Ζ5, της παραγράφου Ζ του
Ν. 4152/13 (ΦΕΚ Α’107/09-05-2013), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση του προµηθευτή, εφόσον αυτός έχει εκπληρώσει τις
συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για
την καθυστέρηση. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν
µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
127. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης Ασφαλιστικών µέτρων, όπου η
διαδικασία αναστέλλεται χωρίς την υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, η ισχύς
των προσφορών παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, ήτοι από την αποδοχή
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων από το ΣτΕ, µέχρι την έκδοση της απόφασης.
128. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή στα πλαίσια εγγυήσεως
µέρους ή του συνόλου του προµηθευτέου, η µεταφορά – ασφάλιση από και προς
τον υπηρεσιακό φορέα που θα καθορισθεί, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προµηθευτή, λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές δεν αποτιµώνται.
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
129. Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του
προµηθευτή από τη σύµβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.
130. Εξαιρείται η εκχώρηση του δικαιώµατος του προµηθευτή για
είσπραξη συµβατικού τιµήµατος σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα, µετά από
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή και απόφαση αποδοχής αυτού εκ µέρους της
Υπηρεσίας από τον έχοντα την οικονοµική εξουσία ύστερα από εισήγηση του
αρµοδίου συλλογικού οργάνου.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
131. Ο προµηθευτής/εκµισθωτής, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως της
προµήθειας που θα αναλάβει.
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132. Η ως άνω υποχρέωση καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως
προσωπικό του προµηθευτή και τους συνεργαζόµενους µε αυτόν ή το προσωπικό
του.
133. Ο προµηθευτής/εκµισθωτής δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί τυχόν
τέτοιες πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και να τις γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε άλλον
τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), εκτός από εκείνους που βρίσκονται σε άµεση ή
έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον προµηθευτή κατά την εκτέλεση της
σύµβασης.
134. Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτο πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά
και µόνο στον βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών
υποχρεώσεων του προµηθευτή.
Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
19 Ιουλίου 2016
Παράρτηµα «Γ» ανήκει στο Φ.602.2/37E/ 285581 / Σ. 2446
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο της Σύµβασης
1.
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Προσθήκη «Ι» του Παραρτήµατος
«Α» της παρούσας διακήρυξης.
2.
Αφορά στην χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µε δικαίωµα εξαγοράς
(option) των υλικών του κάτωθι πίνακα (οι τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ και
κρατήσεις) :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
(€) ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ
(€) ΑΝΑ ΕΤΟΣ
(5) ΕΤΗ
ΟΧΗΜΑΤΑ
15
140.000
700.000
30.000
1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
2.

ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
(ΜΙΝΙ
BUSES )

ΣΥΝΟΛΟ:

2

20.000

100.000

10.000

160.000

800.000

40.000

2.
Τα προς µίσθωση οχήµατα θα χρησιµοποιηθούν προς κάλυψη
αναγκών ως κάτωθι :
α.
τα αγροτικού τύπου, κυρίως από Ναυστάθµους και Ναυτικούς
Σταθµούς για έλεγχο, πρόσβαση σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές (ορεινά
φυλάκια, παρατηρητήρια), για περιπόλους δασοπροστασίας καθώς και
υποστήριξη αναγκών ∆Μ.
β.
τα mini buses για µεταφορά προσωπικού για εκτέλεση
αποστολών εντός και εκτός Ν. Αττικής, καθώς και την εξυπηρέτηση ξένων
αντιπροσωπειών και VIP προσώπων.

Γ-2

16PROC004820773 2016-07-21
Άρθρο 2
Κατάσταση Υλικού
1.
Τα υπό µίσθωση οχήµατα, ανά είδος, θα είναι της ίδιας σειράς
παραγωγής, καινούργια και σύγχρονης τεχνολογίας.

Άρθρο 3
Τεχνικός προσδιορισµός Υλικού
1.
Τα προς µίσθωση οχήµατα θα πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τις
συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 4
Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παραδόσεως των οχηµάτων
1.
Ο χρόνος παράδοσης να είναι εντός τετραµήνου από την υπογραφή
της σύµβασης.
2.
Τόπος Παράδοσης Οχηµάτων : Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων
Ναυτικού (ΚΣΑΝ) στο Βοτανικό στο Ν. Αττικής.
3.
Η παράδοση των οχηµάτων να γίνει µε µέσα, προσωπικό και έξοδα
του προµηθευτή.
Άρθρο 5
Μίσθωµα – Πληρωµή
1.
Το (τρι)µηνιαίο µίσθωµα θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των ασφαλίστρων, των
τελών κυκλοφορίας, ΦΠΑ, ∆ηµοτικού Φόρου το συνολικό µίσθωµα θα
αναπροσαρµόζεται αναλόγως.
2.
Η πληρωµή της µίσθωσης κατά τη διάρκεια της σύµβασης θα
πραγµατοποιείται ανά τρίµηνο µε έκδοση ΤΧΕ (µέσω ∆ΤΠΝ). Η Πληρωµή
πραγµατοποιείται κατά την έναρξη τριµήνου εκµίσθωσης. Η πληρωµή
εξαγοράς θα εκτελεστεί µετά το πέρας της µίσθωσης.
Άρθρο 6
Πιστώσεις
1.
Οι απαιτούµενες για την µίσθωση πιστώσεις θα ανέλθουν για τα
οχήµατα αγροτικού τύπου (τεµ.15) στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων
ευρώ (140.000€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ανά έτος και
για τα mini buses (τεµ.2) στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ανά έτος και καλύπτονται από
τον ΚΑΕ 0814 αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων). Εν
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λόγω πιστώσεις έχουν αιτηθεί, εγκριθεί και προγραµµατιστεί για τα έτη 2016 2018. Επιπρόσθετα, για τα έτη 2019-2020 το αίτηµα που αφορά στην
προανάληψη υποχρέωσης θα επανυποβληθεί µετά την ψήφιση του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ Π ∆ Σ) 20182020. Το κόστος εξαγοράς µετά την παρέλευση της 5ετίας, ανέρχεται στο
ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000Ε, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και
κρατήσεων) για τα οχήµατα αγροτικού τύπου και δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000Ε, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) για τα mini buses και
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1921 (Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων Ξηράς)
αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ. Αντίστοιχο αίτηµα προανάληψης υποχρέωσης θα
υποβληθεί µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ Π ∆ Σ) 2018 - 2020.
Άρθρο 7
∆ικαίωµα Εξαγοράς
1.
Η εξάσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς των οχηµάτων θα αποφασισθεί
κατά κρίση της Υπηρεσίας(ΠΝ) τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την λήξη της
συναφθείσας σύµβασης.
Άρθρο 8
∆ιαιρετή Προµήθεια/Μίσθωση
1.
Η µίσθωση είναι διαιρετή, ανά τύπο οχηµάτων (αγροτικού τύπου ή / και
mini buses), όρος, που συνεπάγεται ότι δύναται να δοθούν προσφορές από
τις συµµετέχουσες εταιρείες, είτε για τους δύο (2) τύπους οχηµάτων, είτε µόνο
για έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 9
Κριτήριο Κατακύρωσης / Οικονοµική Προσφορά
1.
Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη
τιµή ανά τύπο οχηµάτων (αγροτικού τύπου ή / και mini buses) µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ήτοι κατά την υποβολή της οικονοµικής
προσφοράς στο ειδικό πεδίο της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ παρόντος
διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες θα συµπεριλάβουν τόσο την προσφερόµενη
τιµή για την χρηµατοδοτική µίσθωση των οχηµάτων για πέντε έτη, όσο και την
τιµή εξαγοράς αυτών µετά την παρέλευση της µίσθωσης.
2.
Οι συµµετέχοντες κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα
συνυποβάλλουν και πίνακα όπου θα περιέχει ξεχωριστά την προσφερόµενη
τιµή για την χρηµατοδοτική µίσθωση των οχηµάτων (ανά τύπο οχήµατων),
καθώς και την τιµή εξαγοράς αυτών µετά την παρέλευση της µίσθωσης. Το
άθροισµα των εν λόγω προσφερόµενων τιµών θα ισούται µε τις τιµές
ανωτέρω παραγράφου.
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Άρθρο 10
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Ως ελάχιστο ετήσιο όριο διανυθέντων χιλιοµέτρων καθορίζεται τα
20.000Km, ανά όχηµα.
2.
Ο προµηθευτής/εκµισθωτής παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του ΠΝ,
εκπαίδευση σε προσωπικό του ΠΝ µε αντικείµενο τον χειρισµό και την
λειτουργία των προσφερόµενων οχηµάτων σύµφωνα µε τη συνηµµένη τεχνική
προδιαγραφή, προκειµένου να επιτευχθεί η οµαλή έναρξη χρήσης και η
πλήρης αξιοποίησή των.

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ

∆-1

16PROC004820773 2016-07-21
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
E2-II
19 Ιουλίου 2016
Ανήκει στο έγγραφο µε Φ.602.3/37E/ 285581 /Σ. 2446
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος >>>>>>>>>>>. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης: >>>>>>>>>>>..
Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
1)
Φορέα .............................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

2

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................
3

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. >>>>>>.. ποσού >>>>>>>.>>. ευρώ .
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
4

µέχρι του ποσού των ευρώ >>>>>>>>>> υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................>>>>>>>>>>>>>.., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................>>>>>>>>>>>>>.. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
.......................>>>>>>>>>>>>>..

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
.......................>>>>>>>>>>>>>..

......................

(διεύθυνση)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
2
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γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
5
.......................>>>>>>>>>>>>>..

......................

(διεύθυνση)

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
6
..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος
7
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
8
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
9

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την >>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. .
ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για
παράταση
της
προσφοράς,
σύµφωνα
µε
το
άρθρο
...
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από
10
ηµεροµηνία λήξης της .

5

της
την
της
την
την

Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα
της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
6
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
11
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

11

Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος >>>>>>>>>>>. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

>>>>>>>>>>>..

Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
1
Φορέα ).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

2

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................
3
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. >>>>>>.. ποσού >>>>>>>.>>. ευρώ .

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
4
ευρώ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................>>>>>>>>>>>>>.., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................>>>>>>>>>>>>>.. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
5
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
2
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

6

........................... της/του

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
7
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....>.
ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
8
έγγραφα της σύµβασης )
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
9
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση
τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας >>>>>>>>>>..
Κατάστηµα

>>>>>>>>>>.

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης >>>>>>
ΕΥΡΩ. >>>>>>>>>>>>

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

ΕΥΡΩ >>>..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
>>>>>>(και ολογράφως)>>>>>>>.>>>.. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
>>>>>>>>>>>>>>>..∆\νση>>>>>>>>>>>>>>>>>>
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το
% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ
εκ>>>>.ΕΥΡΩ της µε αριθ>>>>..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια >>>>>>>>>>>>.της (αριθ.
∆ιακ/ξης>..) προς κάλυψη αναγκών του >>>>., πλέον τόκων κατ εφαρµογή
των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Β. Τµηµατάρχη ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2- ΙΙ
19 Ιουλίου 2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΟ Φ. 602.3/ 37E / 285581 / Σ. 2446

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό έχουν
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
(συνηµµένα αρχεία Εντολής ∆ιενέργειας Προµήθειας ΓΕΝ/∆1).

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«Ι» Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4Χ4
«ΙΙ» Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (MINI BUSES)
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2- ΙΙ
19 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΟ Φ. 602.3/ 37E / 285581/Σ. 2446

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 1,5 ΤΟΝΟ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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1.

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας για Χρονοµίσθωση Οχηµάτων Ηµιφορτηγών Ανοικτού Τύπου 4x4, Ωφέλιµου
Φορτίου έως 1,5 Τόνο.
2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : Νοµοθεσία / ∆ηµοσιεύσεις ΝΑΤΟ / Πρότυπα

2.1 Π∆ 81/11 (ΦΕΚ 197/Α’/09-09-11) : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «Σχετικά
µε τα µηχανήµατα και της οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
2.2 Κανονισµός 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Ιουνίου του 2007 που αφορά την έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον αφορά
εκποµπές από ελαφρά επιβατηγά και εµπορικά οχήµατα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά µε
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.3 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τα ελαστικά
των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάσταση τους σ’
αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.4 Κανονισµός 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συµβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα
οχήµατα αυτά, την 31 Οκτ 2014.
2.5 Κανονισµός 595/2009 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
18ης Ιουνίου 2009, σχετικά µε την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων και
κινητήρων όσον αφορά τις εκποµπές των βαρέων επαγγελµατικών οχηµάτων (ευρώ VI)
και σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, την
30 ∆εκ 2013.
2.6 ΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.8 FED-STD-595C (January 2008), «Colors used in Government procurement.
2.9 ACodP-2, «NATO multilingual supply classification handbook».
2.10 ECE R29, Road Vehicles Cabin Safety Tests.
2.11 ΥΑ 50292/3549/08 (ΦΕΚ 272/Β/16-2-2009), «Εφοδιασµός των οχηµάτων µε
φορητούς πυροσβεστήρες».
2.12 Νόµος 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-2007).
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2.13 ΦΕΚ123Β’/1978, «Φαρµακείο Α’ Βοηθειών επί του οχήµατος».
2.14 Οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, για την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στο αποδεκτό
ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των οχηµάτων µε κινητήρα.
2.15 Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 2006, σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.16 Οδηγία 1999/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, για την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την ισχύ κινητήρος των µηχανοκινήτων οχηµάτων.
2.17 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Σεπτεµβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων
και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.18 DIN VG 74059, “Drawbar Eye for Trailers. Dimensions, Mark of Conformity”.
2.19 ISO 1585 Engine Test – Road Vehicles Net Power.
2.20 ΕΝ 50342-1:2006, «Lead-acid starter batteries – General requirements and methods
of test».
2.21 ΕΝ ISO 9001:2015 GR, «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».Είναι
αποδεκτή η εφαρµογή και της νέας έκδοσης του προτύπου, ΕΝ ISO 9001:2008, «Quality
management systems – Requirements (ISO 9001:2008)», υπάρχει µεταβατική περίοδο
αποδοχής των πιστοποιήσεων κατά ISO 9001:2008 µέχρι την 15 Σεπ 2018.
2.22 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της παρούσας
προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρµόζεται η
τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης
της παρούσας προδιαγραφής µε µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό
την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :

3.1 Ορισµός Υλικού :
3.1.1 Τα οχήµατα είναι της ίδιας σειράς παραγωγής, καινούργια και σύγχρονης
τεχνολογίας.
3.1.2 Τα οχήµατα είναι ηµιφορτηγά, τύπου pick-up, διπλού θαλάµου οδηγού / επιβατών
(double cab), τεσσάρων (4) πλευρικών θυρών, κατηγορίας N1 και κλάσης ΒΒ, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 661/2009.
3.1.3 Τα οχήµατα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται µε την Τεχνική
Προσφορά.
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3.1.4 ∆ηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των οχηµάτων (επωνυµία – διεύθυνση), το
προσφερόµενο µοντέλο και το έτος που αυτό κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν
γίνεται δεκτό µοντέλο του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση.
Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά.
3.2 Αµάξωµα - Πλαίσιο :
3.2.1 Το υψηλής δυσκαµψίας χαλύβδινο αµάξωµα είναι τοποθετηµένο σε πλαίσιο
ισχυρής χαλύβδινης κατασκευής.
3.2.2 Το αµάξωµα διαθέτει θάλαµο οδηγού / επιβατών, άριστης µόνωσης ήχου /
θερµότητας, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή µεταφορά των επιβατών και
τέσσερεις (4) πλευρικές θύρες, µε ανοιγόµενα παράθυρα και κλειδαριές ασφαλείας (πχ
ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές). Ο τρόπος κλειδώµατος των θυρών αναφέρεται στην
Τεχνική Προσφορά. Θα χωρίζεται από το χώρο φόρτωσης µε σταθερή οπίσθια µεταλλική
µετώπη ως σταθερό οπίσθιο τµήµα της καµπίνας επιβατών που επιπρόσθετα θα φέρει
υάλινο παράθυρο σταθερό (µε αντιθαµβωτικό µηχανισµό).
3.2.3 Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του αµαξώµατος και του πλαισίου να
συµµορφώνεται µε την ΕCE R29 µε επιθυµητή την παράθεση τεκµηρίων επιπέδου
ασφαλείας (πχ EURO NCAP).
3.2.4 Το αλεξήνεµο (παρµπρίζ), ο πίσω υαλοπίνακας και τα πλευρικά παράθυρα είναι
κατασκευασµένα από κρύσταλλο ασφαλείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Ο
πίσω υαλοπίνακας και τα πλευρικά παράθυρα είναι φιµέ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ΚΟΚ.
3.2.5 Για την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης (καρότσα) υπάρχει θύρα στην οπίσθια
πλευρά του οχήµατος, η οποία κλειδώνει, για εύκολη πρόσβαση των επιβαινόντων και
ευκολία φόρτωσης.
3.3 Βάρη, ωφέλιµο φορτίο, διαστάσεις :
3.3.1 Ωφέλιµο φορτίο : ≥ 650 kg. Ως ωφέλιµο φορτίο ορίζεται η µέγιστη τεχνικά
αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος µείον τη µάζα του οχήµατος έτοιµου προς λειτουργία,
που σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009 και το Άρθρο 3 του Κανονισµού 715/2007,
περιλαµβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg.
3.3.2 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος : ≥ 2500 kg.
3.3.3 Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται επίσης :
3.3.3.1 Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος.
3.3.3.2 ∆ιαστάσεις χώρου φόρτωσης (µήκος / πλάτος επιφανείας χώρου φόρτωσης,
ύψος).
3.3.3.3 Μεταξόνιο.
3.3.3.4 Μετατρόχια.
3.3.3.5 Γωνία προσέγγισης (approach angle), γωνία φυγής (departure angle), γωνία
κεκλιµένου επιπέδου (ramp angle) και ελάχιστη απόσταση από το έδαφος.
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3.3.3.6 Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα για κάθε άξονα.

3.3.3.7 Άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του προµηθευτή (πχ διαστάσεις προβόλων, βάρη
ρυµούλκησης µε και χωρίς φρένα).
3.4 Επιδόσεις κίνησης οχήµατος :
3.4.1 Μέγιστη ταχύτητα οχήµατος : ≥140 km/h χωρίς ενδείξεις υπερθέρµανσης ή κακής
απόδοσης / λειτουργίας του κινητήρα.
3.4.2 Επιτάχυνση 0-100 km/h σε sec.
3.5 Κινητήρας :
3.5.1 Ο κινητήρας είναι υγρόψυκτος, τετράχρονος, πετρελαίου (Diesel), άµεσου
ψεκασµού (direct injection), κοινού αυλού τροφοδοσίας (common rail) και κατηγορίας
κυβισµού έως 2,5 λίτρων.
3.5.2 Μέγιστη καθαρή ισχύς : ≥ 85 Kw/rpm (στροφές ανά λεπτό του κινητήρα),
υπολογισµένη σύµφωνα µε ISO 1585.
3.5.3 Μέγιστη καθαρή ροπή : ≥ 290 Nm/rpm (στροφές ανά λεπτό του κινητήρα),
υπολογισµένη σύµφωνα µε ISO 1585.
3.5.4 Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται / υποβάλλονται επίσης :
3.5.4.1 Κατασκευαστής και µοντέλο κινητήρα.
3.5.4.2 Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων.
3.5.4.3 Ακριβής τιµή κυβισµού.
3.5.4.4 ∆ιαγράµµατα ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσει των στροφών λειτουργίας
του κινητήρα.
3.5.4.5 Κατανάλωση καυσίµου (λίτρα/100km) σε αστικές συνθήκες, συνθήκες εκτός
πόλεως και συνδυασµένο κύκλο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 715/2007.
3.5.4.6 Πληροφορίες µηχανισµού βαλβίδων.
3.5.4.7 Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του προµηθευτή.
3.5.5 Εκποµπές Ρύπων : Σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία
(Κανονισµός 715/2007). Η ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας αποδεικνύεται µε
αναγραφή της σχετικής οδηγίας ή κανονισµού και των εκποµπών ρύπων στο
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ, ως § 3.1.3. Οι εκποµπές ρύπων να είναι κατηγορίας
«Euro 5, 6» σύµφωνα µε τον Κανονισµό 715/2007.
3.6 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου : ≥70 λίτρα.
3.7 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης :
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3.7.1 Περιγράφεται το σύστηµα µετάδοσης κίνησης και αιτιολογείται η επιλογή του σε
σχέση µε τις δυνατότητες 4x4 και µε την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίµων και
της εκποµπής ρύπων. Η περιγραφή περιλαµβάνει :
3.7.1.1 Τύπος συµπλέκτη, πχ συµπλέκτης ξηρού τύπου (dry-plate friction clutch).
3.7.1.2 Κιβώτιο ταχυτήτων : Αυτόµατο ή µηχανικό κιβώτιο τεσσάρων (4) τουλάχιστον
ταχυτήτων εµπροσθοδρόµησης και µίας (1) οπισθοδρόµησης Οι σχέσεις µετάδοσης
αναφέρονται στην περιγραφή.
3.7.1.3 Χαρακτηριστικά συστήµατος κίνησης εκτός δρόµου : Το όχηµα διαθέτει
τετρακίνηση και δυνατότητα αποσύµπλεξης του µηχανισµού µετάδοσης της κίνησης προς
έναν (1) από τους δύο (2) άξονες. Στοιχεία των δυνατοτήτων του συστήµατος κίνησης
εκτός δρόµου, όπως οι µηχανισµοί εµπλοκής του διαφορικού (differential locking
mechanisms) ή ισοδύναµου αποτελέσµατος µηχανισµοί και η µείωση των σχέσεων
µετάδοσης για συνθήκες εκτός δρόµου, αναφέρονται στην περιγραφή.
3.8 Σύστηµα διεύθυνσης :
3.8.1 Το σύστηµα διεύθυνσης εγγυάται την εύκολη και ασφαλή αλλαγή πορείας του
οχήµατος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Το σύστηµα διεύθυνσης περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του.
3.8.2 Το τιµόνι είναι αριστερής διάταξης (δηλαδή η θέση οδήγησης είναι στα αριστερά),
αυτόµατης επαναφοράς, ρυθµιζόµενο κατά τρόπο που επιτρέπει, σε συνδυασµό µε την
ρύθµιση του καθίσµατος του οδηγού, άνετη οδήγηση, επαρκή απόσταση από τον οδηγό
και επιθυµητή ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήµατος. Επίσης έχει
κρεµαγιέρα µε υποβοήθηση (power-assisted steering system). Ο τρόπος υποβοήθησης
(πχ υδραυλικός, ηλεκτροµηχανικός) αναφέρεται στην περιγραφή § 3.8.1.
3.8.3 Στην περιγραφή § 3.8.1 αναφέρεται η ελάχιστη διάµετρος του κύκλου στροφής του
οχήµατος, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 661/2009.
3.9 Συστήµατα πέδησης και ευστάθειας :
3.9.1 Το σύστηµα πέδησης ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 661/2009 και
περιλαµβάνει πέδη πορείας και στάθµευσης.
3.9.1.1 Πέδη πορείας : Κάθε όχηµα έχει υδραυλικό σύστηµα δύο (2) ανεξάρτητων
κυκλωµάτων και αεριζόµενα δισκόφρενα εµπρός. Τα υλικά τριβής δεν περιέχουν αµίαντο.
3.9.1.2 Πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο), που ενεργεί στους πίσω τροχούς.
3.9.2
Κάθε όχηµα έχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (antilock braking
system - ABS).
3.9.3 Η ύπαρξη πρόσθετων συστηµάτων πέδησης και ευστάθειας [π.χ. βοηθητικό
σύστηµα πέδησης (brake assist system - BAS), ηλεκτρονική κατανοµή δύναµης πέδησης
(electronic brake-force distributor - EBD)] περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Προσφορά.
3.9.4 Τα συστήµατα πέδησης και ευστάθειας περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Προσφορά.
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3.10 Τροχοί :

3.10.1 Οι ζάντες είναι κατασκευασµένες από χάλυβα υψηλής αντοχής ή κράµα
αλουµινίου.
3.10.2 Τα ελαστικά είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων στην Υπηρεσία, και φέρουν σήµα έγκρισης
τύπου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009.
3.10.3 Τα ελαστικά είναι ακτινωτά (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), µε πέλµα τύπου
50% on road, 50% off road, κατάλληλα για οδήγηση σε ασφαλτικό ή µη οδόστρωµα, όλες
τις εποχές του έτους.
3.10.4 Ο τύπος του ελαστικού και της ζάντας, συµπεριλαµβανοµένου του κράµατος §
3.10.1, δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
3.11 Ανάρτηση : Είναι στιβαρής κατασκευής και επιτυγχάνει ασφάλεια οδήγησης, άνεση
επιβατών και ασφάλεια µεταφοράς φορτίων, για οδήγηση σε ασφαλτικά και µη
οδοστρώµατα. Περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.
3.12

Ηλεκτρικό σύστηµα :

3.12.1 Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού
συστήµατος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύµατος, στοιχεία κατανάλωσης) µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, καθώς και διευκολύνσεις / παροχές (πχ ρευµατοδότες).
3.12.2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή περιλαµβάνουν ονοµαστική τάση,
ονοµαστική χωρητικότητα και ένταση ρεύµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες, σύµφωνα µε το
ΕΝ 50342-1 ή ισοδύναµο.
3.12.3 Ο εναλλάκτης ρεύµατος παρέχει ρεύµα σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία
κατανάλωσης, φορτίζει τον συσσωρευτή, παρέχει σταθερή τάση υπό όλες τις συνθήκες
φορτίων και στροφών κινητήρα και έχει στιβαρή σχεδίαση, ανθεκτική σε εξωτερικές
καταπονήσεις (ταλαντώσεις, υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, µεταβολές
θερµοκρασίας, σκόνη, υγρασία) µε ελαχιστοποιηµένο βάρος, διαστάσεις και θόρυβο
λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη ρεύµατος περιλαµβάνουν τάση και
µέγιστη ένταση ρεύµατος.
3.13

Φωτισµός :

3.13.1 Εξωτερικός φωτισµός : Περιλαµβάνει όλα τα φώτα (πορείας, διασταύρωσης,
θέσης, τροχοπέδησης, δεικτών κατεύθυνσης, έκτακτης ανάγκης, πινακίδας αριθµού
κυκλοφορίας) και ανακλαστήρες, που προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ). Επίσης περιλαµβάνει φώτα οπισθοδρόµησης που λειτουργούν αυτόµατα κατά την
τοποθέτηση της ταχύτητας οπισθοδρόµησης. Απαιτείται ύπαρξη ή πρόβλεψη για
µεταγενέστερη εγκατάσταση προβολέων.
3.13.2 Εσωτερικός φωτισµός : Στο θάλαµο οδηγού / επιβατών του οχήµατος υπάρχει
ένα (1) τουλάχιστον φωτιστικό.
3.14

Όργανα ελέγχου – εξοπλισµός :
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3.14.1 Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες
παρακολούθησης, που εξασφαλίζουν την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και
γενικά του οχήµατος. Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα / δείκτες :
3.14.1.1 Στροφών (rpm) κινητήρα.
3.14.1.2 Ταχύτητας οχήµατος (Km/h).
3.14.1.3 Ποσότητας καυσίµου.
3.14.1.4 Θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου κινητήρα.
3.14.1.5 Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.
3.14.1.6 Χαµηλής στάθµης υγρών φρένων ή βλάβης συστήµατος πέδησης.
3.14.1.7 ∆ιανυθέντων χιλιοµέτρων.
3.14.1.8 Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.
3.14.1.9 Ανοικτής πόρτας.
3.14.1.10 Εµπλοκής συστήµατος αναστολής διαφορισµού τροχών.
3.14.1.11 Εµπλοκής συστήµατος αναστολής ολίσθησης τροχών.
3.14.1.12 Εµπλοκής χειρόφρενου.
3.14.1.13 Λειτουργίας προβολέων (εφόσον διατίθενται).
3.14.1.14 Λειτουργίας Α/C.
3.14.2 Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισµό :
3.14.2.1 Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων για τον οδηγό και τον
συνοδηγό. Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων για τους επιβάτες της
δεύτερης σειράς καθισµάτων. Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού. Η ύπαρξη πρόσθετων
αερόσακων και άλλων συστηµάτων παθητικής ασφάλειας (πχ σπαστή κολώνα τιµονιού)
αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά.
3.14.2.2 Σύστηµα κλιµατισµού ψύξης / θέρµανσης, που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες για
τον οδηγό και τους επιβάτες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η ψυκτική απόδοση του
συστήµατος δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
3.14.2.3 Ηχητικό όργανο (Κόρνα).
3.14.2.4 Κάτοπτρα : ένα (1) εσωτερικό και δύο (2) εξωτερικά. Τα εξωτερικά κάτοπτρα
ρυθµίζονται ηλεκτρικά.
3.14.2.5 Ζεύγος ηλεκτροκίνητων υαλοκαθαριστήρων µε σύστηµα πλύσης αλεξήνεµου,
δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και µίας (1) τουλάχιστον
διακοπτόµενης.

-10-

16PROC004820773 2016-07-21

3.14.2.6 Σκιάδια για την προστασία οδηγού και συνοδηγού.
3.14.2.7 Ραδιόφωνο - cd player, ηχεία και κεραία.
3.14.2.8 Ακινητοποιητής (immobilizer).
3.14.2.9 Λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
3.14.2.10 Καθίσµατα άνετα µε επένδυση υφάσµατος ή δερµατίνης, κατά προτίµηση
σκούρας απόχρωσης. Η τελική επιλογή της επένδυσης γίνεται από δειγµατολόγιο, που
προσκοµίζει ο προµηθευτής στην αρµόδια επιτροπή κατά την υπογραφή της
κατακύρωσης του διαγωνισµού προµήθειας. Τα µπροστινά καθίσµατα είναι ρυθµιζόµενα,
τουλάχιστον ως προς την οριζόντια θέση (εµπρός / πίσω) και την κλίση της πλάτης.
3.14.2.11 Προστατευτικοί τάπητες σε όλες τις θέσεις του δαπέδου του θαλάµου οδηγού /
επιβατών.
3.14.2.12 Εσωτερική επένδυση καρότσας : Αντιολισθητική επιφάνεια βαρέως τύπου,
που προστατεύει το δάπεδο και τα εσωτερικά τοιχώµατα.
3.14.2.13

Αποσπώµενο άγκιστρο ρυµούλκησης οχήµατος (κοτσαδόρος).

3.15 Βαφή – αντισκωριακή προστασία
3.15.1 Κάθε όχηµα διαθέτει αντισκωριακή προστασία, που περιγράφεται στην Τεχνική
Προσφορά.
3.15.2 Η τελική βαφή (εσωτερική / εξωτερική) είναι οµοιόµορφη.
3.15.3 Το χρώµα κάθε οχήµατος είναι στιλπνό σκούρο µπλε RAL 5011 ή 15045 κατά
FED-STD-595.
3.16 Έλξη - Ρυµούλκηση : Κάθε όχηµα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ρυµούλκησης του,
σε περίπτωση βλάβης. Θα φέρει εµπρός διάταξη έλξης εµπορικού τύπου και όπισθεν
διάταξη ρυµούλκησης τύπου άγκιστρου κατά το Πρότυπο DIN VG 74059, καθώς και
ηλεκτρική αναµονή για σύνδεση µε το ρυµουλκούµενο.
3.17

Παρελκόµενα : Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα παρελκόµενα :

3.17.1 Ένα πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε ειδική βάση. Το σηµείο
τοποθέτησης του εφεδρικού τροχού εξασφαλίζει την εύκολη χρησιµοποίησή του σε
περίπτωση ανάγκης.
3.17.2 Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου 2, µε τη βάση
στερέωσης στο εσωτερικό του οχήµατος κοντά στο κάθισµα του οδηγού.. Ο
πυροσβεστήρας είναι κατασκευασµένος και επισηµασµένος, σύµφωνα µε τα άρθρα
3 και 4 της Υπουργικής Απόφασης 618/432005 (ΦΕΚ 52/Β’/2005).
3.17.3 Κυτίο Α’ βοηθειών.
3.17.4 Τρίγωνο στάθµευσης.
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3.17.5 Εργαλεία απαραίτητα για αντικατάσταση τροχού (γρύλος, κλειδί αφαίρεσης
τροχών, κλπ) µε την θήκη τους.
3.17.6 Aντιολισθητικές αλυσίδες για δύο (2) τροχούς.
4.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ :

4.1 Φυσικό Περιβάλλον : ∆υνατή η συνεχής και οµαλή λειτουργία του οχήµατος
(κινητήρα, σύστηµα κλιµατισµού) σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος όπως αυτές
καθορίζονται από τη στατιστική υπηρεσία της ΕΜΥ για τον Ελλαδικό χώρο.
4.2 Τεχνητό Περιβάλλον : Ικανό να κινείται ασφαλώς σε χωµάτινο και ασφαλτικό οδικό
δίκτυο ή εκτός αυτού και κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες, µε εξασφαλισµένη την
προβλεπόµενη ηχητική και θερµική µόνωση καθώς και τη στεγανότητα εντός του θαλάµου
σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία.
5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
5.1 Σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/46/ΕΚ κάθε όχηµα φέρει στερεωµένη σε σηµείο ορατό
και ευπρόσιτο, επάνω σε εξάρτηµα, που κανονικά δεν επιδέχεται αντικατάσταση κατά την
διάρκεια χρήσης του οχήµατος, πινακίδα του κατασκευαστή. Η πινακίδα περιλαµβάνει, κατ’
ελάχιστο, τα ακόλουθα ευανάγνωστα και ανεξίτηλα στοιχεία :
5.1.1 Επωνυµία κατασκευαστή.
5.1.2 Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου.
5.1.3 Αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος.
5.1.4 Μέγιστη αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος.
5.1.5 Μέγιστη αποδεκτή µάζα έµφορτου συνδυασµού, όταν συζευχθεί στο όχηµα
ρυµουλκούµενο.
5.1.6 Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα για κάθε άξονα, αρχίζοντας από τον εµπρόσθιο άξονα.
6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ :
6.1 Τόπος παράδοσης : στον Κεντρικό Σταθµό Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) στο
Βοτανικό, Ν. Αττικής.
6.2 Χρόνος παράδοσης : Το µέγιστο τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
7. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ :
7.1 Κάθε όχηµα παραδίδεται συνοδευµένο από πλήρη σειρά των ακόλουθων εγχειριδίων
σε δύο (2) αντίτυπα :
7.1.1 Εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική
γλώσσα.
7.1.2 Εγχειρίδιο συντήρησης παντός επιπέδου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
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8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ :

8.1 Μακροσκοπικός έλεγχος : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τη σήµανση, την
αρτιότητα και την επιµέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και
γενικότερα τον εξοπλισµό κάθε οχήµατος, καθώς και την πληρότητα, την καταλληλότητα
των παρελκοµένων όπως επίσης και την πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών
εγγράφων. Τέλος εξετάζει τη συµφωνία τους µε την ΠΕ∆ και την Τεχνική Προσφορά του
προµηθευτή.
8.2 Λειτουργικές δοκιµές :
8.2.1 Ο λειτουργικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε την οδήγηση κάθε οχήµατος, έως 100
km, µε οδηγό του προµηθευτή και συνοδηγό της Υπηρεσίας (ή εναλλακτικά το
αντίστροφο), µε πλήρες φορτίο σε διαφορετικά οδοστρώµατα κάθε µορφής, σκληρότητας
και κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ανώµαλο και εκτός δρόµου
έδαφος (εντός των προδιαγραφοµένων ορίων), για την εξέταση καλής λειτουργίας του
κινητήρα, του φωτισµού, των συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης,
θέρµανσης / κλιµατισµού και γενικά όλου του εξοπλισµού του οχήµατος. Ελέγχονται
επίσης ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό και οι σωληνώσεις υγρών κάθε
οχήµατος για την εξακρίβωση διαρροών.
8.2.2 Ο προµηθευτής ασφαλίζει κάθε όχηµα (σε ασφαλιστική εταιρεία) για την µεταφορά
και την δοκιµή του µέχρι και την οριστική παραλαβή του από την Υπηρεσία.
8.2.3 Ο λειτουργικός έλεγχος § 8.2.1 γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή.
9.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ :

9.1 Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε οχήµατος τουλάχιστον για
τρία (3) έτη ή 100.000 Km (όποιο ολοκληρωθεί πρώτο), από την ηµεροµηνία υπογραφής
του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
9.2 Ο προµηθευτής παρέχει, για κάθε όχηµα, εγγύηση αντισκωριακής προστασίας
τουλάχιστον τριών (3) ετών για το χώρο φόρτωσης και τουλάχιστον έξι (6) ετών για το
υπόλοιπο αµάξωµα, από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής.
9.3 Ο προµηθευτής παρέχει, για κάθε όχηµα, εγγύηση βαφής τουλάχιστον ενός (1) έτους
για τον χώρο φόρτωσης και τουλάχιστον τριών (3) ετών για το υπόλοιπο αµάξωµα, από
την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
9.4 Κατά την διάρκεια των εγγυήσεων §§ 9.1, 9.2 και 9.3, ο προµηθευτής, χωρίς την
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, επισκευάζει ή αντικαθιστά εξαρτήµατα ή και ολόκληρο το
όχηµα, για βλάβη ή φθορά, που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
10.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ :

10.1 Ο προµηθευτής παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση της Υπηρεσίας, εκπαίδευση σε
προσωπικό της Υπηρεσίας µε αντικείµενο το χειρισµό και τη λειτουργία των
προσφερόµενων οχηµάτων.
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10.2 Η εκπαίδευση § 10.1 γίνεται στο χώρο του ΚΣΑΝ ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο
χώρο εντός του Νοµού Αττικής, πριν ή αµέσως µετά την παράδοση των οχηµάτων.
11. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ :
11.1 Πλήρης συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων σε κατάλληλες τεχνικές
εγκαταστάσεις ή εξουσιοδοτηµένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.
11.2
Km.

Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς µε µέγιστο όριο τα 40.000

11.3

Ασφαλιστική κάλυψη οχηµάτων ως κάτωθι :

11.3.1 Θάνατο ή σωµατικές βλάβες τρίτων προσώπων είτε επιβαίνουν είτε όχι στο µίσθιο
αυτοκίνητο, µέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί από τον νόµο και τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις ως ελάχιστο όριο.
11.3.2 Υλικές ζηµιές τρίτων προκαλούµενες σε πράγµατα που δεν βρίσκονται µέσα ή
επάνω στο µίσθιο αυτοκίνητο µέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί από τον νόµο και τις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις ως ελάχιστο όριο.
11.3.3 Ασφάλεια Πυρός.
11.3.4 Θραύση Κρυστάλλων.
11.3.5 Ασφάλεια Ολικής και µερικής Κλοπής, Φυσικών φαινοµένων και Τροµοκρατικών
ενεργειών.
11.3.6 Προσωπική κάλυψη οδηγού κατά την οδήγηση.
11.3.7 Παροχή κάλυψης οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήµατος σε όλη την Ελλάδα
όλο το 24ωρο.
11.5 Αντικατάσταση του µισθωµένου αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος,
εντός 24 έως 48 ωρών µε άλλο έως ότου αυτό επισκευασθεί.
11.6 Σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής του οχήµατος, υφίσταται υποχρέωση
αντικατάστασης του µε άλλο αντίστοιχου τύπου και ηλικίας.
11.7

Πληρωµή τελών κυκλοφορίας.

12. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ : Ο προµηθευτής εγγυάται την παροχή
τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των οχηµάτων, καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε
ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα.
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :
13.1

Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται :

13.1.1 Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο Συµµόρφωσης προς την
ΠΕ∆», υπόδειγµα του οποίου δίνεται στην Προσθήκη Ι.
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13.1.2 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µε φωτογραφίες ή σχέδια και λεπτοµερείς τεχνικές
περιγραφές των προς προµήθεια οχηµάτων. Τα φυλλάδια είναι στην Ελληνική ή στην
Αγγλική Γλώσσα και δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη του
οχήµατος. Eπιπρόσθετα, θα περιλαµβάνουν τον επιπλέον εξοπλισµό ή παρελκόµενα
(options), τα οποία ως σκοπό έχουν την αύξηση των ικανοτήτων των οχηµάτων.
13.1.3 Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτηµένων συνεργείων στην Ελλάδα µε διευθύνσεις
και αριθµούς τηλεφώνων, στον οποίο περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο εντός
του Νοµού Αττικής.
13.1.4 Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος
∆ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του οχήµατος.
13.1.5 Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε την
Οδηγία 2007/46/ΕΚ (§ 3.1.3), ή / και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου οχήµατος.
13.1.5. Εµπορικές εγγυήσεις (§ 9.1-§ 9.3)
13.1.6 Υπεύθυνη ∆ήλωση εκπαίδευσης (§ 10)
13.2

Αξιολόγηση οχήµατος σε συνθήκες λειτουργίας :

13.2.1 Ο προµηθευτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της
προσφοράς, διαθέτει ένα (1) όχηµα όµοιο µε το προσφερόµενο, στην Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων για τον έλεγχό του σε συνθήκες λειτουργίας (test drive), µε σκοπό την
πληρέστερη αξιολόγησή του. Στην περίπτωση µη υπάρξεως όµοιου οχήµατος, είναι
αποδεκτή η διάθεση οχήµατος, ίδιου τύπου και ίδιου κινητήρα µε τον προσφερόµενο, µε
διαφοροποιήσεις του διαµερίσµατος των επιβατών.
13.2.2 Το όχηµα § 8.2.1 είναι ασφαλισµένο, από τον προµηθευτή, σε ασφαλιστική
εταιρεία.
13.2.3 Κατά την διάρκεια της εν λόγω δοκιµής παρίσταται εκπρόσωπος του προµηθευτή.
14. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
14.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕ∆ νοείται ότι υλοποιείται
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας
των οχηµάτων.
14.2 Η κλάση των ηµιφορτηγών οχηµάτων, κατά την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ και
σύµφωνα µε το ACodP-2/3, είναι 2320.
14.3 Ο κωδικός CPV µε βάση τον Κανονισµό 2195/2002/ΕΚ είναι : 66114000-2
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πλωτάρχης (Μ) Σ. Νηφάκος ΠΝ

Συνηµµένα : Προσθήκη I [Σελίδα µία(1)]

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πλοίαρχος (Μ) Θ. Κοσιάδης ΠΝ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
(1)
ΠΕ∆

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

(2)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

..

...................

..

...................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(4)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :
(1)
Αναγράφεται ο αριθµός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για
την οποία δηλώνεται συµµόρφωση (Παράδειγµα : 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου
αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειµένου
και των προσθηκών. Εφόσον µία παράγραφος ή υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από
την αναγραφόµενη τροποποίηση, η συγκεκριµένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της
προδιαγραφής δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα
περιλαµβάνονται και οι αριθµοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν µε
την αναγραφόµενη τροποποίηση.
(2)
Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται
συµµόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της
πρώτης στήλης του πίνακα
(Παράδειγµα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση
υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντοµη περιγραφή
του περιεχοµένου της υποπαραγράφου (Παράδειγµα: Περιγραφή κατασκευαστικών
στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρείς έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου,
ακολουθούµενες από αποσιωπητικά (Παράδειγµα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται
από ). Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόµενο ή η σύνταξη µίας παραγράφου ή
υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόµενη τροποποίηση,
συµπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόµενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται στην
τροποποίηση.
(3)
Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής
απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον
αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της πρώτης στήλης του πίνακα
(Παράδειγµα: Συµφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά
περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται
επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούµενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή
διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την
συγκεκριµένη προµήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη
σχετική», ή άλλη παρόµοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία
δηλώνεται συµµόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόµενη τροποποίηση.
(4)
Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία
προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας για Χρονοµίσθωση Μικρών Λεωφορείων (mini buses) οκτώ (8) θέσεων.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : Νοµοθεσία / ∆ηµοσιεύσεις ΝΑΤΟ / Πρότυπα :
2.1
Π∆ 57/10 (ΦΕΚ97/Α’/25-6-10) : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την
οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «Σχετικά µε τα
µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει».
2.2
Κανονισµός 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Ιουνίου του 2007 που αφορά την έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον αφορά
εκποµπές από ελαφρά επιβατηγά και εµπορικά οχήµατα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά µε
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.»
2.3 Νόµος 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-2007).
2.4
Κανονισµός 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, που αφορά στις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής
ασφαλείας των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των
συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που
προορίζονται για τα οχήµατα αυτά.
2.5 ISO 1585 Engine Test – Road Vehicles Net Power.
2.6 ECE R29, Road Vehicles Cabin Safety Tests.
2.7 ACodP-2/3, «NATO multilingual supply classification handbook».
2.8 Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά µε την
εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες
οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.9 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τα ελαστικά των
οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάσταση τους σ’
αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.10 Κανονισµός 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
18ης Ιουνίου 2009, σχετικά µε την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων και
κινητήρων όσον αφορά τις εκποµπές των βαρέων επαγγελµατικών οχηµάτων
(ευρώ VI) και σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης
οχηµάτων.
2.11 FED-STD-595C (January 2008), «Colors used in Government procurement».
2.12 EN ISO 9001:2015 «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις»
2.13 ΕΝ 50342-1:2006, «Lead-acid starter batteries – General requirements and
methods of test».
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2.14 Κανονισµός 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.15 Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.16

ΦΕΚ123Β’/1978, «Φαρµακείο Α’ Βοηθειών επί του οχήµατος».

2.17 Οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, για την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στο
αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των οχηµάτων µε κινητήρα.
2.18 Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
17ης Μαΐου 2006, σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας
95/16/EK, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.19 Οδηγία 1999/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, για την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε την ισχύ κινητήρος των µηχανοκινήτων οχηµάτων.
2.20 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.21 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της
παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης,
εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε
περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής µε µνηµονευόµενα πρότυπα,
κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :
3.1 Ορισµός Υλικού :
3.1.1 Τα οχήµατα είναι της ίδιας σειράς παραγωγής, καινούργια και σύγχρονης
τεχνολογίας.
3.1.2 Τα οχήµατα είναι τύπου mini bus, κατηγορίας M1, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
661/2009 και κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή µεταφορά οχτώ (8) καθηµένων
ατόµων (µη συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού).
3.1.3 Τα οχήµατα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται µε την Τεχνική
Προσφορά. Σε περίπτωση οχηµάτων πολλαπλών σταδίων κατασκευής, στο
υποβαλλόµενο πιστοποιητικό επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης για κάθε
στάδιο.
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3.1.4 Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα εργοστάσια κατασκευής (επωνυµία –
διεύθυνση) του βασικού οχήµατος καθώς και του τελευταίου σταδίου κατασκευής, εφόσον
είναι διαφορετικά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Επίσης δηλώνεται ο
προσφερόµενος τύπος οχήµατος και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά.
∆ε γίνεται δεκτός τύπος, του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση.
Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά.
3.2

Αµάξωµα - Πλαίσιο :

3.2.1 Το αµάξωµα είναι ισχυρής χαλύβδινης κατασκευής. Είτε αποτελεί ολοκληρωµένο
φορέα φορτίων ή κατασκευάζεται πάνω σε πλαίσιο µε κατάλληλο σχεδιασµό της
ανάρτησης και τη λήψη ειδικών µέτρων (πχ εύκαµπτες εδράσεις) για βελτιστοποίηση της
άνεσης των επιβατών και την ελαχιστοποίηση του θορύβου κατά την οδήγηση.
3.2.2 Το αµάξωµα έχει ενιαίους τους χώρους του διαµερίσµατος επιβατών, άριστη
µόνωση ήχου και θερµότητας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισµού 661/2009 ως
προς την ευστάθεια και την εσωτερική διαρρύθµιση καθώς και ως προς το αριθµό, τις
θέσεις, τις διαστάσεις και τις τεχνικές απαιτήσεις των εξόδων, δηλαδή των θυρών
επιβατών, των θυρών κινδύνου, των παραθύρων κινδύνου και των καταπακτών διαφυγής.
3.2.3 Το αµάξωµα διαθέτει πλευρική θύρα οδηγού και συνοδηγού, θύρα επιβατών στην
δεξιά πλευρά του οχήµατος, για την επιβίβαση στο διαµέρισµα των επιβατών, καθώς και
δίφυλλη πίσω θύρα. Όλες οι θύρες διαθέτουν παράθυρο και κλειδώνουν µε ασφάλεια (πχ
µε ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές και κεντρικό κλείδωµα)˙ ο τρόπος κλειδώµατος των
θυρών αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά. Το παράθυρο της θύρας του οδηγού ανοίγει.
Επίσης υπάρχουν πλευρικά παράθυρα καθ’ όλο το µήκος του διαµερίσµατος των
επιβατών. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εφόσον υπάρχουν, τα παράθυρα του
διαµερίσµατος των επιβατών, που ανοίγουν, και τρόπος ανοίγµατος (πχ συρόµενα).
3.2.4 Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του αµαξώµατος και του πλαισίου να
συµµορφώνεται µε την ΕCE R29 µε επιθυµητή την παράθεση τεκµηρίων επιπέδου
ασφαλείας (πχ EURO NCAP).
3.2.5 Το αλεξήνεµο (παρµπρίζ), ο πίσω υαλοπίνακας και τα πλευρικά παράθυρα είναι
κατασκευασµένα από κρύσταλλο ασφαλείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Ο
πίσω υαλοπίνακας και τα πλευρικά παράθυρα είναι φιµέ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ΚΟΚ.
3.3

Βάρη, ωφέλιµο φορτίο, διαστάσεις :

3.3.1 Ωφέλιµο φορτίο : ≥ 1000 kg. Ως ωφέλιµο φορτίο ορίζεται η µέγιστη τεχνικά
αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος µείον τη µάζα του οχήµατος έτοιµου προς λειτουργία,
που σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009 και το Άρθρο 3 του Κανονισµού 715/2007,
περιλαµβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg.
3.3.2 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος : ≥ 3000 kg.
3.3.3 Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται επίσης :
3.3.3.1 Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος.
3.3.3.2 Μεταξόνιο.
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3.3.3.3 Μετατρόχια.

3.3.3.4 Άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του προµηθευτή, (πχ ελάχιστη απόσταση αξόνων
από το έδαφος, διαστάσεις προβόλων, µέγιστο βάρος αξόνων).
3.4 Επιδόσεις κίνησης οχήµατος :
3.4.1 Η ταχύτητα του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 100 km/h, σύµφωνα µε την Οδηγία
92/6/ΕΟΚ, µε την χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας, που ικανοποιούν τις
τεχνικές προδιαγραφές του Κανονισµού 661/2009.
3.4.2 Χωρίς την χρήση της διάταξης περιορισµού της ταχύτητας, η µέγιστη ταχύτητα
οχήµατος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 100 km/h. Η µέγιστη ταχύτητα επιτυγχάνεται χωρίς
ενδείξεις υπερθέρµανσης ή κακής απόδοσης / λειτουργίας του κινητήρα.
3.5 Κινητήρας :
3.5.1 Ο κινητήρας είναι υγρόψυκτος, τετράχρονος, πετρελαίου (Diesel), άµεσου
ψεκασµού (direct injection) και κατηγορίας κυβισµού έως 2,5 λίτρων.
3.5.2 Μέγιστη καθαρή ισχύς: ≥ 70 Kw/rpm, υπολογισµένη σύµφωνα µε ISO 1585. Στην
Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της µέγιστης καθαρής ισχύος και οι αντίστοιχες
στροφές ανά λεπτό του κινητήρα.
3.5.3 Μέγιστη καθαρή ροπή: ≥ 250 Nm/rpm, υπολογισµένη σύµφωνα µε ISO 1585.
Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της µέγιστης καθαρής ροπής και οι αντίστοιχες
στροφές ανά λεπτό του κινητήρα.
3.5.4

Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται / υποβάλλονται επίσης:

3.5.4.1 Κατασκευαστής και µοντέλο κινητήρα.
3.5.4.2 Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων.
3.5.4.3 Ακριβής τιµή κυβισµού.
3.5.4.4 ∆ιαγράµµατα ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσει των στροφών λειτουργίας
του κινητήρα.
3.5.4.5 Κατανάλωση καυσίµου (λίτρα/100km) σε αστικές συνθήκες, συνθήκες εκτός
πόλεως και συνδυασµένο κύκλο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 715/2007.
3.5.4.6 Πληροφορίες µηχανισµού βαλβίδων.
3.5.4.7 Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του προµηθευτή.
3.5.5 Εκποµπές Ρύπων : Σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία
(Κανονισµός 715/2007). Η ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας αποδεικνύεται µε
αναγραφή της σχετικής οδηγίας ή κανονισµού και των εκποµπών ρύπων στο
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ, ως § 3.1.3. Οι εκποµπές ρύπων να είναι κατηγορίας
«Euro 5, 6» σύµφωνα µε τον Κανονισµό 715/2007.
3.6

Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου : ≥70 λίτρα.
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Σύστηµα µετάδοσης κίνησης
:

3.7

3.7.1 Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφεται το σύστηµα µετάδοσης κίνησης και
αιτιολογείται η επιλογή του σε σχέση µε την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίµων
και της εκποµπής ρύπων. Η περιγραφή περιλαµβάνει :
3.7.1.1 Τύπο συµπλέκτη [πχ συµπλέκτης ξηρού τύπου (dry-plate friction clutch)].
3.7.1.2 Κιβώτιο ταχυτήτων : Αυτόµατο ή µηχανικό κιβώτιο πέντε (5) τουλάχιστον
ταχυτήτων εµπροσθοδρόµησης και µίας (1) οπισθοδρόµησης. Οι σχέσεις µετάδοσης
αναφέρονται στην περιγραφή.
3.8

Σύστηµα διεύθυνσης :

3.8.1 Το σύστηµα διεύθυνσης εγγυάται την εύκολη και ασφαλή αλλαγή πορείας του
οχήµατος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009. Το σύστηµα διεύθυνσης περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του.
3.8.2 Το τιµόνι είναι αριστερής διάταξης (δηλαδή η θέση οδήγησης είναι στα αριστερά),
αυτόµατης επαναφοράς, ρυθµιζόµενο κατά τρόπο που επιτρέπει, σε συνδυασµό µε την
ρύθµιση του καθίσµατος του οδηγού, άνετη οδήγηση, επαρκή απόσταση από τον οδηγό
και επιθυµητή ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήµατος. Επίσης έχει
κρεµαγιέρα µε υποβοήθηση (power-assisted steering system). Ο τρόπος υποβοήθησης
(πχ υδραυλικός, ηλεκτροµηχανικός) αναφέρεται στην περιγραφή § 3.8.1.
3.8.3 Στην περιγραφή § 3.8.1 αναφέρεται η ελάχιστη διάµετρος του κύκλου στροφής του
οχήµατος, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 661/2009.
3.9

Συστήµατα πέδησης και ευστάθειας :

3.9.1 Το σύστηµα πέδησης ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 661/2009 και
περιλαµβάνει πέδη πορείας και στάθµευσης.
3.9.1.1 Πέδη πορείας : Κάθε όχηµα έχει υδραυλικό σύστηµα δύο (2) ανεξάρτητων
κυκλωµάτων και δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Τα υλικά τριβής δεν περιέχουν
αµίαντο.
3.9.1.2 Πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο), που ενεργεί στους πίσω τροχούς.
3.9.2 Κάθε όχηµα έχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (antilock braking
system - ABS).
3.9.3 Η ύπαρξη πρόσθετων συστηµάτων πέδησης και ευστάθειας [πχ βοηθητικό
σύστηµα πέδησης (brake assist system - BAS)], ηλεκτρονική κατανοµή δύναµης πέδησης
(electronic brake-force distributor - EBD), περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Προσφορά.
3.9.4
Τα συστήµατα πέδησης και ευστάθειας περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Προσφορά.
3.10 Τροχοί :
3.10.1 Οι ζάντες είναι κατασκευασµένες από χάλυβα υψηλής αντοχής.

8

16PROC004820773 2016-07-21

3.10.2 Τα ελαστικά είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων στην Υπηρεσία, και φέρουν σήµα έγκρισης
τύπου, σύµφωνα µε την Οδηγία 92/23/ΕΟΚ.
3.10.3 Τα ελαστικά είναι ακτινωτά (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), κατάλληλα για
οδήγηση σε ασφαλτικό οδόστρωµα, όλες τις εποχές του έτους.
3.10.4 Οι τύποι των ελαστικών και της ζάντας, καθώς και η ύπαρξη διπλών πίσω τροχών
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.
3.11 Ανάρτηση : Είναι στιβαρής κατασκευής και επιτυγχάνει ασφάλεια οδήγησης και
άνεση επιβατών για οδήγηση σε ασφαλτικά και µη οδοστρώµατα. Είναι ανεξάρτητη
εµπρός. ∆ιαθέτει τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασµών σε κάθε τροχό. Περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.
3.12

Ηλεκτρικό σύστηµα:

3.12.1 Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού
συστήµατος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύµατος, στοιχεία κατανάλωσης) µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, καθώς και διευκολύνσεις / παροχές (πχ ρευµατοδότες) για την
αξιολόγηση του συστήµατος.
3.12.2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή περιλαµβάνουν ονοµαστική τάση,
ονοµαστική χωρητικότητα και ένταση ρεύµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες, σύµφωνα µε το
ΕΝ 50342-1 ή ισοδύναµο.
3.12.3 Ο εναλλάκτης ρεύµατος παρέχει ρεύµα σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία
κατανάλωσης, φορτίζει τον συσσωρευτή, παρέχει σταθερή τάση υπό όλες τις συνθήκες
φορτίων και στροφών κινητήρα και έχει στιβαρή σχεδίαση, ανθεκτική σε εξωτερικές
καταπονήσεις (ταλαντώσεις, υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, µεταβολές
θερµοκρασίας, σκόνη, υγρασία) µε ελαχιστοποιηµένο βάρος, διαστάσεις και θόρυβο
λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη ρεύµατος περιλαµβάνουν τάση και
µέγιστη ένταση ρεύµατος.
3.13 Φωτισµός:
3.13.1 Εξωτερικός φωτισµός : Περιλαµβάνει όλα τα φώτα (πορείας, διασταύρωσης,
θέσης, όγκου, τροχοπέδησης, δεικτών κατεύθυνσης, έκτακτης ανάγκης, πινακίδας αριθµού
κυκλοφορίας) και ανακλαστήρες, που προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ). Επίσης περιλαµβάνει φώτα οπισθοδρόµησης, που λειτουργούν αυτόµατα κατά την
τοποθέτηση της ταχύτητας οπισθοδρόµησης.
3.13.2 Εσωτερικός φωτισµός : Υπάρχει ένα (1) τουλάχιστον φωτιστικό στο πρόσθιο
τµήµα της οροφής. Πρόσθετος φωτισµός (πχ φωτισµός διαµερίσµατος επιβατών,
φωτισµός στο σκαλοπάτι του οδηγού ενεργοποιούµενος µε το άνοιγµα της θύρας οδηγού,
φωτισµός θύρας επιβατών ενεργοποιούµενος µε το άνοιγµα της θύρας επιβατών)
δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
3.14

Όργανα ελέγχου – εξοπλισµός :

3.14.1 Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες
παρακολούθησης, που εξασφαλίζουν την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και
γενικά του οχήµατος. Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα / δείκτες :
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3.14.1.1 Στροφών (rpm) κινητήρα.

3.14.1.2 Ταχύτητας οχήµατος (Km/h).
3.14.1.3 Ποσότητας καυσίµου.
3.14.1.4 Θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου κινητήρα.
3.14.1.5 Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.
3.14.1.6 Χαµηλής στάθµης υγρών φρένων ή βλάβης συστήµατος πέδησης.
3.14.1.7 ∆ιανυθέντων χιλιοµέτρων.
3.14.1.8 Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.
3.14.1.9 Ανοικτής πόρτας.
3.14.1.10 Εµπλοκής συστήµατος αναστολής διαφορισµού τροχών.
3.14.1.11 Εµπλοκής συστήµατος αναστολής ολίσθησης τροχών.
3.14.1.12 Εµπλοκής χειρόφρενου.
3.14.1.13 Λειτουργίας προβολέων (εφόσον διατίθενται).
3.14.1.14 Λειτουργίας Α/C.
3.14.2 Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισµό :
3.14.2.1 Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών (3) σηµείων για τον οδηγό και όλους
τους επιβάτες καθώς και αερόσακο οδηγού. Η ύπαρξη πρόσθετων αερόσακων και άλλων
συστηµάτων παθητικής ασφάλειας (πχ σπαστή κολώνα τιµονιού) αναφέρεται στην Τεχνική
Προσφορά.
3.14.2.2 Σύστηµα κλιµατισµού ψύξης / θέρµανσης, που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες για
τον οδηγό και τους επιβάτες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η ψυκτική απόδοση του
συστήµατος δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
3.14.2.3 Ηχητικό όργανο (Κόρνα).
3.14.2.4 Κάτοπτρα : ένα (1) εσωτερικό και δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικά. Τα εξωτερικά
κάτοπτρα ρυθµίζονται ηλεκτρικά.
3.14.2.5 Ζεύγος ηλεκτροκίνητων υαλοκαθαριστήρων µε σύστηµα πλύσης αλεξήνεµου,
δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και µίας (1) τουλάχιστον
διακοπτόµενης.
3.14.2.6 Σκιάδια για την προστασία του οδηγού και των επιβατών στις θέσεις συνοδηγού,
εφόσον υπάρχουν.
3.14.2.7 Ράδιο - cd player, ηχεία και κεραία.
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3.14.2.8 Ακινητοποιητής (immobilizer).

3.14.2.9 Λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
3.14.2.10 Κάθισµα οδηγού, που ρυθµίζεται ως προς το ύψος, την οριζόντια θέση (εµπρός
/ πίσω) και την κλίση της πλάτης. Καθίσµατα επιβατών, που ικανοποιούν τον Κανονισµό
661/2009 ως προς τις διαστάσεις και την τοποθέτηση τους. Όλα τα καθίσµατα έχουν
επένδυση υφάσµατος ή δερµατίνης, κατά προτίµηση σκούρας απόχρωσης. Η τελική
επιλογή της επένδυσης γίνεται από την Υπηρεσία µε δειγµατολόγιο, που προσκοµίζει ο
προµηθευτής πριν την υπογραφή της κατακύρωσης του διαγωνισµού προµήθειας.
3.14.2.11 Προστατευτικοί τάπητες σε όλες τις θέσεις του δαπέδου του οχήµατος.
3.14.2.12 Πρόσθετος εξοπλισµός δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
3.15

Βαφή – αντισκωριακή προστασία :

3.15.1 Κάθε όχηµα διαθέτει αντισκωριακή προστασία, που περιγράφεται στην Τεχνική
Προσφορά.
3.15.2 Η τελική βαφή (εσωτερική / εξωτερική) είναι οµοιόµορφη και επιµεληµένη.
3.15.3 Το χρώµα κάθε οχήµατος είναι στιλπνό σκούρο µπλε RAL 5011 ή 15045 κατά
FED-STD-595.
3.15.4 Οι προφυλακτήρες και οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι µαύροι, εφόσον είναι
κατασκευασµένοι από πλαστικό, ή βαµµένοι ως § 3.15.3.
3.16
Ρυµούλκηση : Κάθε όχηµα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ρυµούλκησης του σε
περίπτωση βλάβης.
3.17.

Παρελκόµενα : Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα παρελκόµενα :

3.17.1 Ένα πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε ειδική βάση. Το σηµείο
τοποθέτησης του εφεδρικού τροχού εξασφαλίζει την εύκολη χρησιµοποίησή του σε
περίπτωση ανάγκης. Το ελαστικό και η ζάντα του εφεδρικού τροχού ικανοποιούν τα
χαρακτηριστικά της § 3.10.
3.17.2 Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου 1, σύµφωνα µε ΥΑ
618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005), µε τη βάση στερέωσης στο εσωτερικό του οχήµατος.
Ο πυροσβεστήρας είναι κατασκευασµένος και επισηµασµένος, σύµφωνα µε τα άρθρα 3
και 4 της εν λόγω ΥΑ και τοποθετείται κοντά στο κάθισµα του οδηγού.
3.17.3 Ένα (1) κυτίο Α’ βοηθειών σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009 και το
ΦΕΚ123Β’/1978.
3.17.4 Τρίγωνο στάθµευσης.
3.17.5 Εργαλεία απαραίτητα για την αντικατάσταση τροχού (γρύλος, κλειδί αφαίρεσης
τροχών, κλπ) µε τη θήκη τους.
3.17.6 Aντιολισθητικές αλυσίδες για δύο (2) τροχούς.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

4.

4.1 Φυσικό Περιβάλλον : ∆υνατή η συνεχής και οµαλή λειτουργία του οχήµατος
(κινητήρα, σύστηµα κλιµατισµού) σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος όπως αυτές
καθορίζονται από τη στατιστική υπηρεσία της ΕΜΥ για τον Ελλαδικό χώρο.
4.2 Τεχνητό Περιβάλλον : Ικανό να κινείται ασφαλώς σε ασφαλτικό οδικό δίκτυο και
κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες, µε εξασφαλισµένη τη προβλεπόµενη ηχητική και
θερµική µόνωση και στεγανότητα εντός του θαλάµου σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία.
5.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

5.1 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009, κάθε όχηµα φέρει στερεωµένη σε σηµείο
ορατό και ευπρόσιτο, επάνω σε εξάρτηµα, πινακίδα του κατασκευαστή που δεν επιδέχεται
αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήµατος. Η πινακίδα περιλαµβάνει, κατ’
ελάχιστο, τα ακόλουθα ευανάγνωστα και ανεξίτηλα στοιχεία :
5.1.1 Επωνυµία κατασκευαστή.
5.1.2 Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου.
5.1.3 Αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος.
5.1.4 Μέγιστη αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος.
5.1.5 Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα για κάθε άξονα, αρχίζοντας από τον εµπρόσθιο άξονα.
5.2
Στην περίπτωση κατασκευής του οχήµατος σε περισσότερα του ενός στάδια, για
κάθε στάδιο από το δεύτερο και µετά υπάρχει συµπληρωµατική πινακίδα του αντίστοιχου
κατασκευαστή, στερεωµένη σε σηµείο ορατό και ευπρόσιτο, επάνω σε εξάρτηµα, που
κανονικά δεν επιδέχεται αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήµατος, µε τα
ακόλουθα, κατ’ ελάχιστο, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα στοιχεία :
5.2.1 Επωνυµία κατασκευαστή.
5.2.2 Τοµείς 1, 3, και 4 του αριθµού έγκρισης ΕΚ τύπου.
5.2.3 Στάδιο έγκρισης τύπου.
5.2.4 Αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος.
5.3
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009 υπάρχει επισήµανση µε το µέγιστο αριθµό
καθισµάτων του οχήµατος, σε σαφώς ορατή εσωτερική θέση κοντά στην εµπρόσθια θύρα.
5.4

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 661/2009 :

5.4.1 Κάθε έξοδος κινδύνου φέρει σήµανση εντός και εκτός του οχήµατος.
5.4.2 Τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης των θυρών επιβατών και όλων των εξόδων
κινδύνου επισηµαίνονται εντός και εκτός του οχήµατος.
5.4.3 Επάνω ή κοντά σε κάθε χειριστήριο έκτακτης ανάγκης µίας εξόδου υπάρχουν
σαφείς οδηγίες λειτουργίας του.
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5.4.4 Οι επισηµάνσεις των §§ 4.4.1 και 4.4.2, εφόσον δεν είναι σύµβολα, και οι οδηγίες
της § 4.4.3 είναι στην Ελληνική γλώσσα.
6.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ :

6.1 Τόπος παράδοσης : στον Κεντρικό Σταθµό Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) στο
Βοτανικό Ν. Αττικής.
6.2 Χρόνος παράδοσης: Το µέγιστο τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
7

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ:

7.1 Κάθε όχηµα παραδίδεται συνοδευµένο από πλήρη σειρά των ακόλουθων εγχειριδίων
σε δύο (2) αντίτυπα:
7.1.1 Εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική
γλώσσα.
7.1.2 Εγχειρίδιο συντήρησης παντός επιπέδου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
8.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

8.1 Μακροσκοπικός έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει την σήµανση, την
αρτιότητα και την επιµέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και
γενικότερα τον εξοπλισµό κάθε οχήµατος καθώς και την πληρότητα και την καταλληλότητα
των παρελκοµένων και την πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων, ως §6, και
εξετάζει την συµφωνία τους µε την ΠΕ∆ και την Τεχνική Προσφορά του προµηθευτή.
8.2 Λειτουργικές δοκιµές:
8.2.1 Ο λειτουργικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε την οδήγηση κάθε οχήµατος, έως 100
km, µε οδηγό του προµηθευτή και συνοδηγό της Υπηρεσίας (ή εναλλακτικά το
αντίστροφο), σε διαφορετικά οδοστρώµατα κάθε µορφής, σκληρότητας και κλίσεων
(ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) (εντός των προδιαγραφόµενων ορίων), µε
πλήρες φορτίο, για την εξέταση καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, των
συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης, κλιµατισµού και γενικά όλου του
εξοπλισµού του οχήµατος. Ελέγχονται επίσης ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, το
διαφορικό και οι σωληνώσεις υγρών κάθε οχήµατος για την εξακρίβωση διαρροών.
8.2.2 Ο προµηθευτής ασφαλίζει κάθε όχηµα (σε ασφαλιστική εταιρεία) για την µεταφορά
και την δοκιµή του µέχρι και την οριστική παραλαβή του από την Υπηρεσία.
8.2.3 Ο λειτουργικός έλεγχος §8.2.1 γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή.
9.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ :

9.1 Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε οχήµατος για δύο (2)
τουλάχιστον χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής.
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9.3 Κατά την διάρκεια των εγγυήσεων §§ 9.1 και 9.2, ο προµηθευτής, χωρίς την
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, επισκευάζει ή αντικαθιστά εξαρτήµατα ή και ολόκληρο το
όχηµα, για βλάβη ή φθορά, που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ :
10.1 Ο προµηθευτής παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση της Υπηρεσίας, εκπαίδευση σε
προσωπικό της, µε αντικείµενο τον χειρισµό και τη λειτουργία των προσφερόµενων
οχηµάτων.
10.2 Η εκπαίδευση της §10.1 γίνεται στο χώρο του ΚΣΑΝ ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο
χώρο εντός του Νοµού Αττικής, πριν ή αµέσως µετά την παράδοση των οχηµάτων.
11. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ :
11.1 Πλήρης συντήρηση και επισκευή οχηµάτων σε κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις ή
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.
11.2
Km.

Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς µε µέγιστο όριο τα 40.000

11.3

Ασφαλιστική κάλυψη οχηµάτων ως κάτωθι :

11.3.1 Θάνατο ή σωµατικές βλάβες τρίτων προσώπων είτε επιβαίνουν είτε όχι στο µίσθιο
αυτοκίνητο µέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί από τον νόµο και τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις ως ελάχιστο όριο.
11.3.2 Υλικές ζηµιές τρίτων προκαλούµενες σε πράγµατα που δεν βρίσκονται µέσα ή
επάνω στο µίσθιο αυτοκίνητο µέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί από τον νόµο και τις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις ως ελάχιστο όριο.
11.3.3 Ασφάλεια Πυρός.
11.3.4 Θραύση Κρυστάλλων.
11.3.5 Ασφάλεια Ολικής και µερικής Κλοπής, Φυσικών φαινοµένων και Τροµοκρατικών
ενεργειών.
11.3.6 Προσωπική κάλυψη οδηγού κατά την οδήγηση.
10.3.7 Παροχή κάλυψης οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήµατος σε όλη την Ελλάδα
όλο το 24ωρο.
11.5 Αντικατάσταση του µισθωµένου αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος,
εντός 24 έως 48 ωρών µε άλλο έως ότου αυτό επισκευασθεί.
11.6 Σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής του οχήµατος, υφίσταται υποχρέωση
αντικατάστασης του µε άλλο αντίστοιχου τύπου και ηλικίας.
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11.7

12. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ : Ο προµηθευτής εγγυάται την παροχή
τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των οχηµάτων, καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε
ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα.
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :
13.1

Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται :

13.1.1 Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο Συµµόρφωσης προς την
ΠΕ∆ της Υπηρεσίας», υπόδειγµα του οποίου δίνεται στην Προσθήκη Ι.
13.1.2 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µε φωτογραφίες ή / και σχέδια και λεπτοµερείς
τεχνικές περιγραφές των προς προµήθεια οχηµάτων. Τα φυλλάδια είναι στην Ελληνική ή
στην Αγγλική Γλώσσα και δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη
του οχήµατος. Eπιπρόσθετα, θα περιλαµβάνουν τον επιπλέον εξοπλισµό ή παρελκόµενα
(options), τα οποία ως σκοπό έχουν την αύξηση των ικανοτήτων των οχηµάτων.
13.1.3 Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτηµένων συνεργείων στην Ελλάδα µε διευθύνσεις
και αριθµούς τηλεφώνων, στον οποίο περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο εντός
του Νοµού Αττικής.
13.1.4 Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος
∆ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του οχήµατος.
13.1.5 Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε την
Οδηγία 2007/46/ΕΚ (§3.1.3), ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου οχήµατος.
13.1.6 Εµπορικές εγγυήσεις (§9.1-§9.3)
13.1.7 Υπεύθυνη ∆ήλωση εκπαίδευσης (§10)
13.2

Αξιολόγηση οχήµατος σε συνθήκες λειτουργίας :

13.2.1 Η διάθεση από τον προµηθευτή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
υποβολή της προσφοράς, ενός (1) οχήµατος όµοιου µε το προσφερόµενο, στην Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων για τον έλεγχό του σε συνθήκες λειτουργίας (test drive), µε σκοπό την
πληρέστερη αξιολόγησή του, βαθµολογείται θετικά. Στην περίπτωση µη υπάρξεως όµοιου
οχήµατος, είναι αποδεκτή η διάθεση οχήµατος, ίδιου τύπου και ίδιου κινητήρα µε τον
προσφερόµενο, µε διαφοροποιήσεις του διαµερίσµατος των επιβατών.
13.2.2 Το όχηµα § 12.2.1 είναι ασφαλισµένο, από τον προµηθευτή, σε ασφαλιστική
εταιρεία.
13.2.3 Κατά την διάρκεια της εν λόγω δοκιµής παρίσταται εκπρόσωπος του προµηθευτή.
14.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

14.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕ∆ νοείται ότι υλοποιείται
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας
των οχηµάτων.
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14.2 Η κλάση των επιβατικών οχηµάτων, κατά την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ και
σύµφωνα µε το ACodP-2, είναι 2310.
14.3 Ο κωδικός CPV µε βάση τον Κανονισµό 2195/2002/ΕΚ είναι : 66114000-2
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πλωτάρχης (Μ) Σ. Νηφάκος ΠΝ

Πλοίαρχος (Μ) Θ. Κοσιάδης ΠΝ

Συνηµµένα: Προσθήκη I [Σελίδα µία (1)]
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
(1)
ΠΕ∆

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

(2)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

..

...................

..

...................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(4)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :
(1)
Αναγράφεται ο αριθµός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για
την οποία δηλώνεται συµµόρφωση (Παράδειγµα : 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου
αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειµένου
και των προσθηκών. Εφόσον µία παράγραφος ή υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από
την αναγραφόµενη τροποποίηση, η συγκεκριµένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της
προδιαγραφής δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα
περιλαµβάνονται και οι αριθµοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν µε
την αναγραφόµενη τροποποίηση.
(2)
Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται
συµµόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της
πρώτης στήλης του πίνακα
(Παράδειγµα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση
υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντοµη περιγραφή
του περιεχοµένου της υποπαραγράφου (Παράδειγµα: Περιγραφή κατασκευαστικών
στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρείς έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου,
ακολουθούµενες από αποσιωπητικά (Παράδειγµα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται
από ). Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόµενο ή η σύνταξη µίας παραγράφου ή
υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόµενη τροποποίηση,
συµπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόµενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται στην
τροποποίηση.
(3)
Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής
απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον
αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της πρώτης στήλης του πίνακα
(Παράδειγµα: Συµφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά
περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται
επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούµενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή
διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την
συγκεκριµένη προµήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη
σχετική», ή άλλη παρόµοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία
δηλώνεται συµµόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόµενη τροποποίηση.
(4)
Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία
προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
E-II
19 Ιουλίου 2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
Ανήκει στο έγγραφο µε Φ.602.3/37E/ 285581 /Σ. 2446
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η µε αριθµό ...
( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1)
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
Η Προµηθεύτρια/Εκµισθώτρια αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης
σε αυτήν µε τη παρούσα, να παράσχει (15) Οχήµατα Αγροτικού Τύπου και ∆ύο (2)
Μικρά λεωφορεία (mini Buses) µε τη διαδικασία της χρηµατοδότησης Μίσθωσης
(Leasing) για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, µε δικαίωµα εξαγοράς τους (option)
µετά το τέλος της µίσθωσης και σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές
Παραρτήµατος «Ε» του ∆ιαγωνισµού TT/16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ και την προσφορά
προµηθεύτριας/εκµισθώτριας που κατατέθηκε στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό.
Άρθρο 2
ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
2.1
Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του Π.Ν. για την παρούσα ορίζονται οι
ακόλουθοι:
2.1.1 Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2
2.1.2 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
2.1.3 Φορέας Πιστώσεων: ΓΕΝ/Γ2
2.1.4 Φορέας Πληρωµής: ∆ΤΠΝ
2.1.5 Φορέας Υποδοχής: ΚΣΑΝ
2.1.6 Φορέας Παραλαβής: ΓΕΝ/Γ2
Άρθρο 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
3.1
Το συνολικό συµβατικό τίµηµα της παρούσας ανέρχεται σε
TTTTTT.άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και
Ταµείων ΠΝ και επιβαρύνεται τυχόν τραπεζικών εξόδων.
3.2

Η παρούσα προµήθεια επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.
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Άρθρο 4
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1
Η παρούσα προµήθεια επιβαρύνεται κατ’ ελάχιστον µε τις κάτωθι
κρατήσεις:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ
ΜΤΝ
ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ
Χαρτοσήµου
ΟΓΑ
ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Χαρτόσηµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
4,00
2,00
0,12
0,024
0,10
0,003
0,0006
ΣΥΝΟΛΟ 6,2476

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/ 13 σε ποσοστό 4% (για προµήθεια υλικών)
ή 8% (για παροχή υπηρεσιών).
4.2
Υπολογισµός κρατήσεων: Επί της καθαρής αξίας οικείας προσφοράς, όπως
αυτή έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει, ανά συµβατική αποπληρωµή.
4.3
Παρακράτηση ΕΑΑ∆ΗΣΥ: Άπαξ, µε την πρώτη πληρωµή επί του συνολικού
τιµήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 4 του
Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-09-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 2β του Άρθρου 238 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012).
4.4
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν
τον Ανάδοχο και θα αποδοθούν µε µέριµνά του στην εταιρεία «ΕΛΜΑ
∆ΙΑΦΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», Λέκκα 26, ΤΚ 10562, Αθήνα, τηλ: 2103220800.
Άρθρο 5
ΦΟΡΟΙ
5.1
Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι,
κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ,
επιπλέον του συµβατικού τιµήµατος.
5.2
Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα /
προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί
δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
5.3
Σε περίπτωση παροχής επιτοπίως υπηρεσιών (στην Ελλάδα), προς
αποφυγή διπλής φορολόγησης, και εφόσον η έδρα της Προµηθεύτριας είναι εκτός
Ελλάδας, τότε η Προµηθεύτρια υποχρεούται στην υποβολή «Αίτησης Αποφυγής
∆ιπλής Φορολόγησης», αρτίως θεωρηµένη από την οικεία φορολογική αρχή της
χώρας έδρας της, µε πρωτότυπη θεώρηση σε ένα (1) φύλλο, δύο (2) σελίδων.
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Άρθρο 6
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
6.1.
Οι απαιτούµενες για την µίσθωση πιστώσεις θα ανέλθουν στο ποσό των
TTT.. άνευ ΦΠΑ, περιλαµβανοµένων κρατήσεων. Οι απαιτούµενες για την
µίσθωση πιστώσεις, θα ανέλθουν για τα οχήµατα αγροτικού τύπου (τεµ.15) στο
ποσό των TTT.ευρώ (TTT€) ανά έτος, για τα mini buses (τεµ.2) στο ποσό
των TTTTευρώ (TT.€) ανά έτος και καλύπτονται από τον ΚΑΕ 0814
αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων). Εν λόγω πιστώσεις
έχουν αιτηθεί, εγκριθεί και προγραµµατιστεί για τα έτη 2016 -2018. Επιπρόσθετα,
για τα έτη 2019-2020 το αίτηµα που αφορά στην προανάληψη υποχρέωσης θα
επανυποβληθεί µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ Π ∆ Σ) 2017-2019 και 2018-2020. Το κόστος εξαγοράς µετά την
παρέλευση της 5ετίας (εφόσον αποφασισθεί από την υπηρεσία η εξάσκηση του
δικαιώµατος εξαγοράς), ανέρχεται στο ποσό των TT.. ευρώ (TT..€) για τα
οχήµατα αγροτικού τύπου και TTT ευρώ (TTT€) για τα mini buses και θα
καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1921 (Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων Ξηράς)
αρµοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ. Αντίστοιχο αίτηµα προανάληψης υποχρέωσης θα
υποβληθεί µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ Π ∆ Σ) 2018-2020.
Άρθρο 7
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
7.1
Η πληρωµή της µίσθωσης κατά τη διάρκεια της παρούσας θα
πραγµατοποιείται ανά τρίµηνο µε έκδοση ΤΧΕ (µέσω ∆ΤΠΝ). Η Πληρωµή
πραγµατοποιείται κατά την έναρξη τριµήνου εκµίσθωσης. Η πληρωµή εξαγοράς
θα εκτελεστεί µετά το πέρας της µίσθωσης και εφόσον αποφασισθεί από την
υπηρεσία η εξάσκηση εν λόγω δικαιώµατος.
7.2
Το (τρι)µηνιαίο µίσθωµα θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των ασφαλίστρων, των τελών
κυκλοφορίας,
ΦΠΑ,
∆ηµοτικού
Φόρου
το
συνολικό
µίσθωµα
θα
αναπροσαρµόζεται αναλόγως.
7.3
Με µέριµνα της Προµηθεύτριας/Εκµισθώτριας καθορίσθηκαν στη σύµβαση
τα ακόλουθα:
7.3.1 Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): TTTTTTTTT
7.3.2 Στοιχεία ∆ικαιούχου: TTTTTTTTTTTTTTTTTTT..
7.3.3 ∆ιεύθυνση Έδρας: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
7.3.4 Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού
7.3.4.1 Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: TTTTTTTTTTTTT.
7.3.4.2 Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: TTTTTTTTTTTTT
7.3.4.3 Αριθµό Λογαριασµού: TTTTTTTTTTTTTTTTTTT
7.3.4.4 ∆ιεύθυνση Τράπεζας: TTTTTTTTTTTTTTTTTTT..
7.3.4.5 IBAN/ABA ROUTINE : TTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
7.3.4.6 SWIFT CODE: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
7.4
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από το ∆ηµόσιο Ταµείο και
αποδίδεται µε µέριµνα τους την αρµόδια ∆ΟΥ.
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7.5
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εµπρόθεσµα τα παραστατικά
πληρωµής, τότε η πληρωµή µετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το
συµβατικό τίµηµα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωµής.
7.6
Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις επιβολής προστίµων (ποινικές
ρήτρες), το συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ένα (1) µήνα µετά την
εκτέλεση της επιβολής και είσπραξης αυτών, ή, της οριστικής απόφασης µη
επιβολής αυτών.
Άρθρο 8
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
8.1
Για την πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και αναλόγως της φύσης του
παραδοτέου συµβατικού γεγονότος (προµήθεια υλικών ή εκτέλεση εργασιών)
απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωµής τα ακόλουθα πρωτότυπα
παραστατικά:
α/
α
1
2

3

Παραστατικά πληρωµής

Προµηθεύτρια

Τιµολόγιο – ∆ελτίο αποστολής της
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
(Ποιοτικής και Ποσοτικής) µε επιτροπή
που θα οριστεί από µε µέριµνα
ΓΕΝ/∆ΚΓ.
Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά
που θα ζητηθούν έγκαιρα από την
Υπηρεσία σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στο άρθρο 35 του Π∆ 118/07 και στα
τεύχη της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Βεβαιούµενα
από Επιτροπή
Παραλαβής

Χ

Χ

8.2
Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της παρούσας, δεν
παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωµής στην
Προµηθεύτρια, ως µη αποδεκτά.
8.3
Για το εκτελεστέο της πληρωµής, προαπαιτούνται τα βεβαιούµενα από την
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, υπηρεσιακά προωθηµένα πρωτότυπα
παραστατικά, σύµφωνα µε της όρους παραλαβής της παρούσας.
8.4
Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Προµηθευτή τα σχετικά
παραστατικά πληρωµής στο Φορέα Πληρωµής, ο Φορέας οφείλει εντός της
αποκλειστικής προθεσµίας των δεκαοκτώ (18) εργασίµων ηµερών από την
παραλαβή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής να διαβιβάζει όλα τα
σχετιζόµενα µε την πληρωµή δικαιολογητικά (εντολές πληρωµής ή παραστατικά
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου).
8.5

Στις

ανωτέρω

προθεσµίες,

δε

συµπεριλαµβάνονται

ανακύπτουσες
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καθυστερήσεις που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του Φορέα Πληρωµής, αλλά
έτερων κρατικών φορέων.
8.6
Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό έτος
πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι σύννοµα
θεωρηµένα.
Άρθρο 9
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
9.1

Η µεταφορά θα εκτελεστεί: µε µέριµνα και ευθύνη Προµηθεύτριας.

9.2
Η προµηθεύτρια/εκµισθώτρια υποχρεούται να εκτελέσει το συνόλο των
συµβατικών αντικειµένων.
9.3
Η
προµηθεύτρια/εκµισθώτρια
υποχρεούται
να
ειδοποιήσει
τον
Επιχειρησιακό Φορέα πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες προ της ανάληψης υποχρέωσης
µεταφοράς του συµβατικού αντικειµένου και να ασφαλίσει τα υλικά κατά τη
µεταφορά τους και µέχρι την παράδοσή τους στο Φορέα Υποδοχής.
9.4

Η µεταφορά πρέπει να εκτελείται εντός του συµβατικού χρόνου παράδοσης.

9.5
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης µεταφοράς ο Επιχειρησιακός Φορέας
υποχρεούται να γνωστοποιήσει αιτιολογηµένα το γεγονός στο Φορέα Πληρωµής,
προς ανάληψη τυχόν απαιτουµένων ενεργειών.
9.6
Για τα υπό παραλαβή υλικά που τελούν σε καθεστώς διαιτησίας ή
δικαστικής διαµάχης ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο περί εγγυήσεων
παρούσης.
9.7

∆απάνη Μεταφοράς: Βαρύνει την Προµηθεύτρια/Εκµισθώτρια Εταιρεία.
Άρθρο 10
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

10.1 Τα συµβατικά αντικείµενα θα παραδοθούν εντός 4 µηνών, από την
υπογραφή της Σύµβασης.
10.2 Χρόνος εκτέλεσης: Η ηµεροµηνία άφιξης σύµφωνα µε το παραστατικό του
Φορέα Υποδοχής.
10.3 Η εµπρόθεσµη εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων πιστοποιείται µε
την ηµεροµηνία παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τα παραστατικά
υποδοχής του Φορέα Υποδοχής.
10.4 Ο
Φορέας
Υποδοχής
υποχρεούται
στην
έγγραφη
σηµατική
αναφορά/γνωστοποίηση εκτέλεσης της παράδοσης των συµβατικών αντικειµένων,
προς Επιχειρησιακό Φορέα και Αναθέτουσα Αρχή.
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10.5 ∆υσχέρειες στην εξασφάλιση άδειας εξαγωγής, δεν επιβαρύνουν τον
Αγοραστή ούτε µεταθέτουν το συµβατικό χρόνο.
10.6 Η προµηθεύτρια/εκµισθώτρια κηρύσσεται έκπτωτη εάν λήξει ο συµβατικός
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει.
10.7 Η
παράδοση
θα
γίνει
µε
µέριµνα
και
ευθύνη
της
προµηθεύτριας/εκµισθώτριας. Η παράδοση των οχηµάτων, τα οποία θα πρέπει να
είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνουν στον χώρο
που έχει καθορισθεί στη διακήρυξη από την Υπηρεσία, µε έξοδα και ευθύνη του
Προµηθευτή. Μαζί µε τα είδη, ο Προµηθευτής οφείλει να παραδίδει εγχειρίδιο
χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και
συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο
ή βοήθηµα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα
είδη της προµήθειας.
10.7 Ο Φορέας Υποδοχής ειδοποιεί / αναφέρει µε σηµατική αλληλογραφία περί
της άφιξης των συµβατικών αντικειµένων, τον / στον Επιχειρησιακό Φορέα.
10.9 Εάν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας ο χρόνος παράδοσης µπορεί να
µετατεθεί µε απόφαση του κατακυρώσαντος και δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
10.10 Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας
τους, η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής
τους κατάστασης και της συµφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης TTT και τους όρους αυτής.
Άρθρο 11
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
11.1 Αίτηµα παράτασης υποβάλλεται
προµηθεύτριας/εκµισθώτριας.

µε

ευθύνη

και

µέριµνα

της

11.2 Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παρατείνεται, κατά τη κρίση του
κατακυρώσαντος, ύστερα από σχετικό αίτηµα της προµηθεύτριας που
υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη του συµβατικού
χρόνου παράδοσης.
11.3 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις ο συµβατικός χρόνος
φόρτωσης ή/και παράδοσης δύναται να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Αγοραστή.
11.4 Εφ’ όσον λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης, η Προµηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.
11.5 Εφ’ όσον λήξει ο παραταθείς χρόνος παράδοσης, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό κατά τα προβλεπόµενα στην παρούσα, η Προµηθεύτρια κηρύσσεται
έκπτωτη.
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11.6 Εάν ο χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες, δύναται να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού, κατά τη κρίση
του κατακυρώσαντος.
11.7 Στις περιπτώσεις παρατάσεως επιβάλλονται οι κυρώσεις σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις οικείες διατάξεις περί προστίµων της παρούσας.
11.8 Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν
παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση απόφασης
σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση.
11.9 Κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, κλάσµα ηµέρας θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα.
11.10 Κάθε αίτηµα παράτασης πρέπει:
α. Να υποβληθεί από την προµηθεύτρια προ της εκπνοής του αρχικώς
καθορισθέντος συµβατικού χρόνου.
β. Να στοιχειοθετείται αιτιολογηµένα βασισµένο σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις.
γ. Να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 12
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
12.1 Η παραλαβή εκτελείται εντός του καθορισµένου συµβατικού χρόνου,
προσαυξηµένου κατά δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες µε επιτροπή που θα καθοριστεί
µε µέριµνα ΓΕΝ/∆ΚΓ, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου
του.
12.2 Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν εκτελείται παραλαβή
και συντάσσεται Πρωτόκολλο Οριστικής Απόρριψης λόγω Εκπρόθεσµου από την
Επιτροπή Φορέα Παραλαβής.
12.3
Η παραλαβή θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης T.
12.4
Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα, γνωστοποιείται άµεσα η
κανονικότητα της παραλαβής στον Φορέα Πληρωµής.
12.5 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/υπηρεσιών καλείται να παραστεί
η Προµηθεύτρια (ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της), εφ' όσον το επιθυµεί, η
οποία προσυπογράφει το Πρωτόκολλο και το παραλαµβάνει θεωρηµένο
αυθηµερόν.
12.6 Όλα τα Πρωτόκολλα που συντάσσονται από Επιτροπές Ελέγχου
κοινοποιούνται µε µέριµνα των Προέδρων τους στην Προµηθεύτρια, ή
παραλαµβάνονται από εκπρόσωπό της.

ΣΤ-8

16PROC004820773 2016-07-21
12.7
Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει αντικείµενο αναφέρει σχετικά
στο πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει σύµφωνα µε τη σύµβαση,
καθώς και τους λόγους απόρριψης.
12.8 Πρωτόκολλο Απόρριψης (καθώς και κάθε παραστατικό αυτού) προωθείται,
µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κατά προτεραιότητα, στο
Φορέα Πληρωµής και στον Επιχειρησιακό Φορέα, προς ανάληψη περαιτέρω
ενεργειών αρµοδιότητάς τους.
12.9
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Αγοραστή µπορεί
να εγκριθεί η παραλαβή των συµβατικών αντικειµένων που απορρίφθηκαν από
την Επιτροπή Ελέγχου, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε εκτέλεση της
απόφασης η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή των
συµβατικών αντικειµένων, και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής ως
εντέλλεται από αυτή.
12.10 Παραπέµπονται σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής για επανεξέταση
περιπτώσεις συµβατικών αντικειµένων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις. Η παραποµπή γίνεται ύστερα από σχετικό
αίτηµα της Προµηθεύτριας ή αυτεπάγγελτα από Φορέα του Αγοραστή. Το αίτηµα
της Προµηθεύτριας για επανεξέταση συµβατικού αντικειµένου σε ∆ευτεροβάθµια
Επιτροπή υποβάλλεται µέσα στην ανατρεπτική προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πρωτοβάθµιας απόφασης ή του
πρωτοκόλλου Επιτροπής Ελέγχου.Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή προβαίνει σε
όλους του προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό
Πρωτόκολλο Παραλαβής ή Απόρριψης.Το Πρωτόκολλο της ∆ευτεροβάθµιας
Επιτροπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Προµηθεύτρια.
12.11 Συµβατικά αντικείµενα
µετά από Οριστική Παραλαβή.

τίθενται σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση ΜΟΝΟ

12.12 Σε περίπτωση που η σύνταξη του Οριστικού Πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί µέσα στο οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, η παραλαβή
θεωρείται ότι εκτελέστηκε αυτοδίκαια.
Άρθρο 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
13.1 Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτηµα
«Ε» του ∆ιαγωνισµού T/16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
13.2 Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τη
εγκεκριµένη Τεχνική Προσφορά.
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Άρθρο 14
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
14.1 Μετά την παραλαβή των οχηµάτων προς µίσθωση, αρχίζει η περίοδος της
εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε χρονικό
διάστηµα, ως αυτό αναγράφεται ανά είδος στις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού T/16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ή αναφέρεται ενδεχοµένως στην
προσφορά του Προµηθευτή.
14.2 Κατά την διάρκεια των εγγυήσεων ο προµηθευτής/εκµισθωτής, χωρίς την
επιβάρυνση της υπηρεσίας, επισκευάζει ή αντικαθιστά εξαρτήµατα ή και ολόκληρο
το όχηµα, για βλάβη ή φθορά, που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Αρθρο 15
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
15.1 Η Προµηθεύτρια/Εκµισθώτρια υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύµβασης να καταθέσει:
15.1.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 2% επί του συµβατικού
τιµήµατος.
15.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:
15.2.1 Χρόνος: Κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.
15.2.2 Φορέας Κατάθεσης: Αναθέτουσα Αρχή
15.2.3 ∆ιάρκεια: Κατ’ ελάχιστον T.. (T.) µηνών από την ενεργοποίηση της
σύµβασης.
15.2.4 Εκδότης: Τραπεζικό Ίδρυµα διαπιστευµένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
15.2.5 Υπόδειγµα: Παράρτηµα «∆» παρούσης.
15.2.6 Φορέας Επιστροφής: Αναθέτουσα Αρχή.
15.2.7 Ηµεροµηνία Επιστροφής: Μετά από έγγραφη απαίτηση της Προµηθεύτριας
και µετά το πέρας του συµβατικού χρόνου εκµίσθωσης των οχηµάτων.
Άρθρο 16
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)
16.1 Η Προµηθεύτρια/εκµισθώτρια αποδέχεται την επιβολή ποινικών ρητρών για
εκπρόθεσµη εκτέλεση της παροχής, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π∆ 118/07
(2004/18/EC).
16.2 Ήτοι, καθυστερηµένη παράδοση τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια του
Αγοραστή να επιβάλει, ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης συµβατικής επιβάρυνσης,
πρόστιµο για την καθυστερηµένη παράδοση.
16.3 Σε περίπτωση που συµβατικό αντικείµενο παραδοθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως αυτός διαµορφώθηκε µε τυχόν παράταση από Π.Ν.,
επιβάλλεται πρόστιµο.
16.4

Το πρόστιµο υπολογίζεται ως εξής:
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16.4.1 Για καθυστέρηση µέχρι το ¼ του µέγιστου συµβατικώς προβλεποµένου:
Ποσοστό 1% επί του συµβατικού τιµήµατος του εκπρόθεσµου συµβατικού
αντικειµένου.
16.4.2 Για καθυστέρηση από το ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου συµβατικώς
προβλεποµένου: Ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος του εκπρόθεσµου
συµβατικού αντικειµένου.
16.4.3 Για καθυστέρηση άνω του ½ του µέγιστου συµβατικώς προβλεποµένου:
Ποσοστό 5% επί του συµβατικού τιµήµατος του εκπρόθεσµου αντικειµένου.
16.5 Το ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί του συµβατικού τιµήµατος άνευ
ΦΠΑ και µόνο ως προς την εκπρόθεσµη ποσότητα και αντικείµενο.
16.6 Οι ηµέρες υπολογίζονται εις ολόκληρον, ήτοι κλάσµα αυτών θεωρείται ως
ολόκληρη ηµέρα.
16.7 Εφόσον η εκπρόθεσµη συµβατική ποσότητα ή το εκπρόθεσµο συµβατικό
αντικείµενο επηρεάζει τη χρησιµοποίηση ποσότητας ή αντικείµενο
που
παραδόθηκε εµπρόθεσµα, τότε το πρόστιµο υπολογίζεται επί του συνολικού
συµβατικού τιµήµατος.
16.8 Η είσπραξη του προστίµου γίνεται κατά κρίση του Φορέα Πληρωµής,
διαζευτικά:
16.8.1 Από την υφιστάµενη ή επόµενη πληρωµή του προµηθευτή/εκµισθωτή.
16.8.2 Με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 'εις χείρας' του φορέα
πληρωµής.
16.8.3 Με κατάθεση του ποσού απευθείας από τον προµηθευτή υπέρ ΠΝ.
16.9 Οι ποινικές ρήτρες δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση σύννοµης επίκλησης
«Ανωτέρας Βίας».
Άρθρο 17
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
17.1 Η προµηθεύτρια/εκµισθωτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται,
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα,
καθώς και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
17.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά
στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά σχόλια / απόψεις του
στο Φορέα Πληρωµής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή
εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος.
17.3 Η Προµηθεύτρια/εκµισθωτής δε θα είναι υπεύθυνη για καθυστέρηση υπό
τους όρους της παρούσας που οφείλεται σε άµεσες ή έµµεσες θεοµηνίες,
κυβερνητικές πράξεις ή παραλείψεις και ενέργειες, οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια,
απεργίες, βιοµηχανικές διαφωνίες, ζηµιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής,
διαδηλώσεις ή οποιαδήποτε έτερη αιτία για την οποία η Προµηθεύτρια έχει
ειδοποιήσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εγγράφως για το γεγονός / γεγονότα εξαιτίας των
οποίων για την κατ' επίκληση καθυστέρηση.
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17.4 Η Προµηθεύτρια/εκµισθωτής υποχρεούται να παράσχει αναφορά για τις
εκτιµώµενες επιπτώσεις. Οποιαδήποτε καθυστέρηση κατ' επίκληση της παρούσας
παραγράφου, θα θεωρείται δικαιολογηµένη καθυστέρηση.
17.5 Η
καθυστέρηση
που
αφορά
στους
υποκατασκευαστές
της
Προµηθεύτριας/εκµισθωτής, στο πνεύµα του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται
επίσης ως δικαιολογηµένη καθυστέρηση.
17.6 Η Προµηθεύτρια/εκµισθωτής δεν θα θεωρείται ότι ευθύνεται για τις
συµβατικές υποχρεώσεις, καθ' όσον η εκτέλεση των αποτρέπεται κατ' επίκληση
ανωτέρας βίας, και το χρονοδιάγραµµα της εκτέλεσης των συµβατικών
υποχρεώσεων θα παρατείνεται αναλόγως κατ' ισότιµη περίοδο, κατά την οποία οι
επιδράσεις της Ανωτέρας Βίας εξακολουθούν.
Άρθρο 18
∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ
18.1 Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια για το
συµβατικό αντικείµενο.
18.2 Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός του χρόνου
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από την
Προµηθεύτρια/εκµισθωτή.
Άρθρο 19
ΕΥΘΥΝΕΣ
19.1 Η συνολική παντός είδους ευθύνη της προµηθεύτριας/εκµισθώτριας, σε
σχέση µε κάθε απαίτηση για ζηµιές, που είναι δυνατό να προκύψουν από ή
αναφορικά µε την εκτέλεση της παρούσης, ανέρχεται και δεν θα υπερβεί το 100%
του συνολικού συµβατικού τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε
επιπρόσθετων απαιτήσεων ή οικονοµικής ζηµίας από την πλευρά του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Τα προβλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο θα παραµείνουν
δεσµευτικά για τα συµβαλλόµενα µέρη µετά την λήξη της παρούσης Συµβάσεως.
19.2 Η ευθύνη της προµηθεύτριας είναι εις ολόκληρον, χωρίς δυνατότητα
κατάτµησης.
19.3 Σε περίπτωση παροχής Υπηρεσιών, ο Αγοραστής δε φέρει ευθύνη για το
προσωπικό της προµηθεύτριας, ο οποίος Αγοραστής οφείλει να το έχει ασφαλίσει
συνολικά.
19.4 Σε περίπτωση παροχής Υπηρεσιών, η προµηθεύτρια δε φέρει ευθύνη για
το προσωπικό του Αγοραστή, η οποία προµηθεύτρια οφείλει να το έχει ασφαλίσει
συνολικά.
19.5 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών εντός εγκαταστάσεων και µονάδων του
Αγοραστή, ο Αγοραστής δε φέρει ευθύνη για το προσωπικό της προµηθεύτριας. Η
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προµηθεύτρια οφείλει να έχει ασφαλίσει το προσωπικό του συνολικά, να έχει
διατυπώσει εγγράφως τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας έγκαιρα, ώστε το
Αγοραστής να τις έχει εξασφαλίσει, πλέον των υπηρεσιακών προβλέψεων.
19.6 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών επί εγκαταστάσεων και µονάδων του
Αγοραστή, η προµηθεύτρια δεσµεύεται συνολικά για το προσωπικό του για τη
διασφάλιση διαβαθµισµένων πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας.
Άρθρο 20
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
20.1 Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του
T./16 ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον ∆ιαγωνισµό, την οικεία
Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω προµήθειας (όπως
ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των Ε.∆., σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους(Π∆ 118/2007).
20.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.
20.3 Η παρούσα σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα νοµοθεσία
του Ελληνικού Κράτους.
20.4 Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα.
20.5

Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων.

20.6 Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Άρθρο 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
21.1 Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται ρητά από το παρόν
άρθρο.
21.2 Στην περίπτωση που στο παρόν άρθρο δεν υφίσταται ρητή πρόβλεψη περί
τροποποίησης, η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο
µερών της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα
από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας).
21.3 Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται τροποποίηση
της σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται
βλάβη στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του Αγοραστή).
21.4 Όροι που επιτρέπεται η τροποποίηση µε απόφαση του κατακυρώσαντος
είναι οι ακόλουθοι:
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21.4.1 Μεταβολή των συµβατικών χρόνων εκτέλεσης (παράδοσης ή
αντικατάστασης) των συµβατικών αντικειµένων.
21.4.2 Απαλλαγή της προµηθεύτριας από την παράδοση/εκµίσθωση του
υπολοίπου που δεν υπερβαίνει το 10% της συµβατικής ποσότητας, λόγω ειδικών
συνθηκών, µε επιβολή ή όχι προστίµου σε αυτόν.
Άρθρο 22
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΞΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
22.1 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (ολοκληρώθηκε) όταν:
22.1.1 Περατώθηκε ο συµβατικός χρόνος εκµίσθωσης των οχηµάτων
22.1.2 Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
22.1.3 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο (συµβαλλόµενα) µέρη.
22.1.4 Αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυητικές κατά τα προβλεπόµενα από τη
παρούσα.
22.2

Η εξάσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς των οχηµάτων θα αποφασισθεί
κατά κρίση της Υπηρεσίας(ΠΝ) τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την λήξη
της συναφθείσας σύµβασης.
Άρθρο 23
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

23.1

Ενεργοποίηση Σύµβαση: Η υπογραφή της παρούσας και από τα δύο µέρη.

23.2

Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα.

23.3. Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα.
23.4

Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική γλώσσα.

23.5 Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία ενεργοποίησης
καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, ηµερολογιακά, υπογραφής.
23.6 Οι συµβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ηµεροµηνία
ενεργοποίησης της σύµβασης.

Για το ΓΕΝ/Ε2
(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος)
(Υπογραφή)
(Τόπος - Ηµεροµηνία)

Για την

I

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος)
(Υπογραφή)
(Τόπος - Ηµεροµηνία)
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