
 

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 Α∆ΑΜ:   

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ 

   

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

 Τηλεφ.210 6551691 

ΚΟΙΝ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.602.2/ 34 / 284102 

  Σ. 1414 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
Προµήθεια έξι (6) Τερµατικών Μικρού ∆ιαµετρήµατος (VSAT) επί πλοίου στην 
περιοχή συχνοτήτων Ku, Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας τετρακοσίων πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (450.000,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) ΕΣΗ∆ΗΣ 73872 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε κύρια 
δραστηριότητα: Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

www.hellenicnavy.gr 

email: gen_e2ii@navy.mil.gr 

τηλ: 2106551691 

Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561 

Επιχειρησιακός Φορέας ΓΕΝ/Α4-ΙΙ, τηλ: 2106551319 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό και στην οποία 

κατατίθενται τα δικαιολογητικά (όποια 
απαιτούνται) σε έντυπη µορφή 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 

Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισµού Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός  

Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή (Χαµηλότερη 

τιµή) 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Τόπος Παράδοσης ΚΕΦΝ/∆ΕΑ (Ναύσταθµος Σαλαµίνος) 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 450.000,00 
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Χρηµατοδότηση  
Αριθµός Λογαριασµού Εξόδου (ΑΛΕ): 
3120302001 / Προϋπολογισµού ΓΕΝ/Α4 

Αντικείµενο διαγωνισµού 
Προµήθεια έξι (6) Τερµατικών Μικρού 
∆ιαµετρήµατος (VSAT) επί πλοίου στην 

περιοχή συχνοτήτων Ku 

Κωδικός CPV 32531000-4 

∆ιάρκεια της σύµβασης Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

14 / 05 / 2019 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της 
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο ΕΣΗ∆ΗΣ  

16 / 05 / 2019 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ  

16 / 05 /2019 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

10 / 06 / 2019, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

17 / 06 / 2019, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

21 / 06 / 2019, ώρα 9:00 πµ 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

 β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 

 γ. Τον ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15. 

 δ. Τον ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 ε. Τον ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «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.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 ζ. Τον ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 η. Τον ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013», Παράγραφος Ζ΄ «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

 θ. Τον ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ι. Τον ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ια. 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. 

 ιβ. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

 ιγ. 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) 

 ιδ. Το Π∆ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 ιε. Το Π∆ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

 ιστ. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).». 

 ιζ. Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης». 

 ιη. Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

 ιθ. Την µε αρ. Φ. 230.2/118/184183/Σ.866/18 Απριλίου 2019/ΓΕΝ/Α4-ΙΙ 
Εντολή ∆ιενέργειας Προµήθειας. 
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 κ.    Την µε αρ. Φ. 815.1/689/125689/Σ. 684/27 Φεβ 19/ΓΕΝ/∆ΟΥ Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

 

1. Προκηρύσσουµε Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την Προµήθεια έξι (6) 
Τερµατικών Μικρού ∆ιαµετρήµατος (VSAT) επί πλοίου στην περιοχή συχνοτήτων 
Ku, Έναντι  Εκτιµώµενης Αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 
€), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

2. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο τεύχος της συνηµµένης 
σχετικής ∆ιακήρυξης. Ειδικότερα:  

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

 β. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 γ. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης . 

 δ. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται. 

 ε. Κατάθεση δείγµατος από τους υποψήφιους προµηθευτές: ∆εν 
απαιτείται. 

 στ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.: 
14/05/2019 

 ζ. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 16 / 05 / 2019 

 η. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ: 
10 / 06 / 2019. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την δηµιουργία και 
διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος 
δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την προσφορά του και να την 
αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι 
δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, 
πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν 
διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 
να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες (διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του 
διαγωνισµού. 

 θ. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 
17 / 06 / 2019, ώρα 11:00 πµ 

3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
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κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα  (32) ηµερών από την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 21 / 06 / 2019, ώρα 9:00 πµ. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται ηλεκτρονικά από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη 
ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 

5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 στο 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 σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο 
διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις θα διατεθούν από τον 
Λειτουργικό Προϋπολογισµό του ΓΕΝ/Α4 σε βάρος του ΑΛΕ: 3120302001 
Οικονοµικού έτους 2019, ως σχετικό (κ). 

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά που 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 25 του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συµµετέχοντες 
θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις 
της παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να 
γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων 
τους στην Ελλάδα. 

9. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) 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 διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες στην εν 
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες. 

10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική 
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 
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11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) µήνες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 

12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές 
παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική 
ηµεροµηνία, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 60 του ν.4412/16. 

13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί: 

 α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr 

 β. Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία κοινοποίηση 
στα µέλη της. 

15. Ολόκληρο το κείµενο της παρούσης διακήρυξης, θα δηµοσιευτεί: 

 α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ 

 β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 73872. 

16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ 
της ΕΕ και θα αναρτηθεί µετά την παρέλευση τουλάχιστον 48 ωρών από την 
ηµεροµηνία βεβαίωσης παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ  στη 
διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και στη 
διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της 
ελεύθερης, άµεσης, πλήρους και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα 
έγγραφα του διαγωνισµού). 

17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και τις 
προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 

18. 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. 

19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 
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20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων 
που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτελείται µετά από 
αίτηµα της διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

21. 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 διακήρυξη. 

22. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΓΕΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

23. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν υπό 
την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

              Αθήνα, 9 Μαΐου 2019 

        Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος ΑβριωνίδηςΠΝ 

           ∆ιευθυντής Ε’ Κλάδου ΓΕΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»: Στοιχεία προς προµήθεια ειδών  

«Β»: Γενικοί όροι διαγωνισµού 

«Γ»: Ειδικοί όροι διαγωνισµού 

«∆»: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

«Ε»: Τεχνική Προδιαγραφή – Περιγραφή 

«ΣΤ»:ΣχέδιοΣύµβασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr  

(µε µέριµνα χειριστή προς ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

-ΑΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

-∆ΚΑ 

-∆ΚΕ 

 





 Α-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 9 Μαι 19 

Παράρτηµα «Α» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

 

Στοιχεία προς Προµήθεια Ειδών 

Περιγραφή συµβατικού 
αντικειµένου 

Προµήθεια έξι (6) Τερµατικών Μικρού ∆ιαµετρήµατος 
(VSAT) επί πλοίου στην περιοχή συχνοτήτων Ku 

Κωδικός είδους (CPV) 32531000-4 

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης ∆ιακήρυξης 

Ποσότητα Έξι (6) 

Μονάδα µέτρησης Τεµάχια 

Φορέας Προορισµού ΚΕΦΝ/∆ΕΑ 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ 
ΦΠΑ) 

450.000,00 €, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή 
χρηµατοδότησης 

Πιστώσεις ΓΕΝ/Α4 (ΑΛΕ: 3120302001)  

Χρόνος παράδοσης 
Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της 
Σύµβασης 

Τόπος παράδοσης 

(Κωδικός Nuts) 
ΚΕΦΝ/∆ΕΑ (Ναύσταθµος Σαλαµίνας) (EL307)  

Σύνολο κρατήσεων 6,27868 % 

Φόρος εισοδήµατος 
Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο 
προβλεπόµενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, 
Ν.4172/2013, φόρος εισοδήµατος (4%) 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»: Πίνακας προµηθευτέου υλικού 
  





 Α-1-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 9 Μαι 19 

Προσθήκη «1» στο Παράρτηµα «Α» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

 

Πίνακας Προµηθευτέου Υλικού 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

1 

Τερµατικό 
Μικρού 

∆ιαµετρήµατος 
(VSAT) επί 
πλοίου στην 
περιοχή 

συχνοτήτων Ku 

Τεµάχια 6 

450.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένων 

κρατήσεων, 
απαλλασσοµένου ΦΠΑ 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 9 Μαι 19 

Παράρτηµα «B» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ.1414       

Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

 

Άρθρο 1: Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται από 
τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώµα 
της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια έξι (6) 
Τερµατικών Μικρού ∆ιαµετρήµατος (VSAT) επί πλοίου στην περιοχή συχνοτήτων 
Ku. 

 

Άρθρο 2: Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος 
Υποβολής (Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16) 

1. 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 (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην 
Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
ν.4155/13, στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στον ν.4412/16 . 

2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 
υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 
τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 καθώς και στην υπ’ 
αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική 
µορφή ως κατωτέρω: 

 α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» και 

 β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
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4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται 
στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των 
δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό 
φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / 
παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και 
τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα και 
εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήµατος 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, 
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 
56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

6. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 
εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 
αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 
επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα 
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του ν.4250/14. 

7. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 
επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του 
ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών 
σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

8. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 
φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-
03-14). 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 
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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. 

9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 
ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 
οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 
συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 
οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 
απόδειξη. 

10. 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. 

11. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς 

12. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

 α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης, 
πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

 β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

 γ. 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 9 της υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 
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13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη 
και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

15. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή 
και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά την 
τυχόν διευκρίνησή / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 
79 και το άρθρο 102 του ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

 

Άρθρο 3: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 93 του ν.4412/16) 

1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά µαζί µε την 
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε 
τον ν.4155/13 και την υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι (διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια καθορίζονται στο 
άρθρο 5 του ν.4412/16): 

 α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του ν.4412/16. 

 β. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ποσού 9.000,00€, χρονικής διάρκειας 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
ήτοι τουλάχιστον έντεκα (11) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16.   

3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 
διαδικασία: 
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 α. Η αναθέτουσα αρχή: 

  (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) 
µέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριµένη διακήρυξη. 

  (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή, 
αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

  (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 
αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). 
Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

  (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο .pdf), 
τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

 β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

  (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να 
το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει 
«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 
συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

  (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, 
τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 
τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει 
ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

  (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή 
και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 
εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να 
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 
πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλοµετρητή. 

  (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το 
έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

  (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο και 
σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη 
χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 
(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr). 

4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 
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συµµετέχει στην ένωση. 

5. Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, 
αφορά ιδίως: 

 α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 
µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆, χωρίς να απαιτείται η 
υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως 
αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆, αρκεί η δήλωση / 
υπογραφή από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε 
τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα 
δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

 

Άρθρο 4: ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς (Άρθρο 94 του ν.4412/16) 

1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .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. 

2. Πέραν του ανωτέρω αρχείου η τεχνική προσφορά περιέχει τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα 
υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισµού, ως αυτές ορίζονται στο 
Παράρτηµα «Ε» (Τεχνική Προδιαγραφή) και στο Παράρτηµα «Γ» (Ειδικοί Όροι). 

3. Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ 
αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως 
απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
θα απορρίπτονται. 

5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών 
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στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Άρθρο 5: ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς (Άρθρα 26 και 95 του 
ν.4412/16) 

1. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της 
προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 
από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 
µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές 
που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 
οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 

2. 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. Στη 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 του ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. 

3. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς 
στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

4. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το 
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
µικρότερο του πέντε. 

5. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, 
ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

6. Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συµφωνίας πλαίσιο και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι την 
ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της προσφοράς είναι 
δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 

7. Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και 
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δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς, 
το χρόνο παράδοσης του προς προµήθεια είδους και τον επιθυµητό τρόπο 
πληρωµής. 

 

Άρθρο 6: Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών (Άρθρο 21 του 
ν.4412/16) 

1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 
σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόµενοι. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 
όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 
της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της 
εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 
υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε 
διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν 
δεσµεύεται για την τήρησή της. 

4. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 
µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών 
φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) και του 
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34). 

 

Άρθρο 7: Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 
(Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16) 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 
διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 
79 και 102 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 8: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών (Άρθρο 100 του 
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ν.4412/16) 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο 
στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

2. Πρώτα, γίνεται η αποσφράγιση 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 µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο στο 
σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο 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. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 
διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική 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. 

 β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 
των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει 
ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

 γ. Στη συνέχεια, 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. 

 δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό 
αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω 
πρακτικό σε όλους τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (µέσω του πεδίου 
«επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ). 

 ε. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
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αποσφράγισης των φακέλων όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 
Με µέριµνα της αναθέτουσας αρχής πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. 

 στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο 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. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς 
που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία 
αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα 
δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 
προσφορών. 

 ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση µόνο των οικονοµικών προσφορών των 
προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής το αρµόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι 
των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο 
κατακύρωσης. Έπειτα το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό για 
την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη των εν λόγω οικονοµικών προσφορών, 
για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο 
υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων  
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.   

 θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της συµφωνίας πλαίσιο, 
εντός προθεσµίας που θα του/τους γνωστοποιηθεί και δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των δέκα (10) ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των 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», όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. 

 ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε 
χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν 
σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική 
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προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν εγγράφως 
µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την 
ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 
ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 
προθεσµίας. 

 ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 ιβ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.  

 ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 
συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη 
λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

 α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής 
προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί 
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 γ. Οι συµµετέχοντες στο 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 για το 
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα, ως καθορίστηκε ανωτέρω. Κατά 
την ηµεροµηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι 
συµµετέχοντες έχουν 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 προδικαστικών προσφυγών. 

 

Άρθρο 9: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης (Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16) 

1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
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υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάδειξη 
του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να 
υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 
λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση 
του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης` και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συµπλήρωση του εν λόγω 
ΕΕΕΣ. 

3. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 
του ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, όπως 
αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα 
διαγωνισµό. 

4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν 
υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήµατος. 

5. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του 
παρόντος διαγωνισµού. 

6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
µέσο). 

8. Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε 
αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 
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παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 
αυτούς. 

9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν.1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
στο άρθρο 103 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 10: Απόρριψη Προσφορών (Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16) 

1.  Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε 
κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και ως µη 
κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 11: Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 
(Άρθρο 104 του ν.4412/16) 

 Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 104 του ν.4412/16. 

  

Άρθρο 12: Κατακύρωση – Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Άρθρο 105 του 
ν.4412/16) 

1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά 
αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης συµφωνίας πλαίσιο, 
λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επικοινωνία του 
ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήµανση 
του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται 
η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή από 
την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 
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2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της συµφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 

 α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

 β. ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και 

 γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 
και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και ένδικων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 13: Κατάρτιση Συµφωνίας Πλαισίου (Άρθρο 39 του ν.4412/16) 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 
συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο  τα 
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της συµφωνίας 
πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' 
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 
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3. Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από 
την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για 
ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους 
συµβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας 
πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συµφωνίας πλαίσιο. 

4. Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο 
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

Άρθρο 14: ∆ιαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συµβάσεων 
(µόνο στην περίπτωση υπογραφής συµφωνίας πλαισίου) 

1. Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν 
εκτελεστικές συµβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών / εργασιών που θα 
πραγµατοποιηθεί. 

2. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό 
Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), µε µέριµνα 
της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία 
των ειδών. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους µειοδότη/ές που έχουν 
υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την 
υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην 
απόφαση ανάθεσης. 

3. Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

4. Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη 
εκτελεστική σύµβαση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 
εκτέλεσή της. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 15: Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής (Άρθρα 206-221 του ν.4412/16) 

1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της 
παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα. 

3. Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας 
προς ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα και την αναθέτουσα 
αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την πληρωµή της δαπάνης. 
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4. Η ΓΕΝ/∆ΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει την 
ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής (∆ΤΠΝ) για την 
εξόφληση του αναδόχου. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης (Άρθρα 206-221 του ν.4412/16) 

1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών / παρεχόµενων 
υπηρεσιών, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο 
που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 
υλοποιείται µε συνεργασία του προµηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση 
των υλικών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για 
την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά. 

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την παρουσία 
του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει µαζί µε 
την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί. 

 

Άρθρο 17: Εγγυητικές Επιστολές (Άρθρο 72 του ν.4412/16) 

1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 
του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). 

2. Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το άρθρο 3 του 
παρόντος παραρτήµατος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης: 

 α. Για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της 
σύµβασης. 

 β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) µήνες 
µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης. 

 γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

 α. Για την καλή λειτουργία των προς προµήθεια υλικών, ο ανάδοχος είναι 
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υποχρεωµένος να καταθέσει µε την παράδοση των ειδών, εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας, ποσού 2% επί της συµβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ). 

 β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 
το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων υλικών. 

 γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της µετά την λήξη 
της χρονικής περιόδου καλής λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωµάτων ή ζηµιών. 

6. Εγγυητική προκαταβολής: 

 α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 

 β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 
βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 
καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 
υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 18: Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή 
του Αναδόχου (Άρθρο 200 του ν.4412/16) 

1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό 
της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) 
(για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για 
εταιρείες εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του 
αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου και του 
τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. 

2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε έναν 
από τους παρακάτω τρόπους: 

 α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών. 

 β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή 
ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 
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κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής 
αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση 
της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του 
άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 
2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 
ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 
τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 
συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν.4152/13. 

6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, 
την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 

7. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ 
ελάχιστον τα εξής: 

 α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

 β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

 γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και 
την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

9. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

10. Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 
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Άρθρο 19: Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου (Άρθρα 
203-221 του ν.4412/16)) 

1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 
ν.4412/16. 

2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, 
που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 204 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 20: Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής (Άρθρα 345-374 
του ν.4412/16 και Π∆ 39/2017) 

1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη Συµφωνία Πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης 
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά 
µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

 (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

 γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 

3. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

4. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε 
αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
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5. Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

6. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 
της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

7. Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 α. κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του 
ν. 4412/2016. 

 β. διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 
365 του ν. 4412/2016. 

8. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

9. Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

10. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

 

Άρθρο 21: Παρακολούθηση Σύµβασης (Άρθρα 206-221 του ν.4412/16) 

1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του ΠΝ 
που παραλαµβάνει τα προς προµήθεια υλικά από επιτροπή που ορίζεται από 
αυτή. 

2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 22: Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία (Άρθρο 129 του 
ν.4412/16) 

 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα που δεν 
ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής 
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εφαρµόζονται: 

  α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

  β. Οι όροι της Σύµβασης.   

  γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Άρθρο 23: Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16) 

1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το τµήµα 
της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν αίρουν 
την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε κάθε 
περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 
131 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση Σύµβασης 

 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωµοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 25: Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού (Άρθρα 53 και 80 του ν.4412/16) 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 
σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα 
έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σε 
αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε 
εξαίρεση ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
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αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν.1497/1984 (Α΄188). 

 

Άρθρο 26: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα (Άρθρα 53 και 70 
του ν.4412/16) 

1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη 
για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο 
κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, 
µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό του συστήµατος 
(Α/Α Συστήµατος). 

3. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των Π∆ 
28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία» και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του ν.4155/13 «Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την 
επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 27: Λοιποί Όροι 

1. Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές συµβάσεις 
που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό 
∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, ο Ανάδοχος υπάγεται 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων. 

5. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα. 
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6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει 
κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε 
τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «Ι»: Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 9 Μαι 19 

Προσθήκη «1» στο Παράρτηµα «Β» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος 
παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, 
ποσού 9.000,00€ (ποσοστό 2 % 
της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ), χρονικής 
διάρκειας 11 µηνών (βλ. 
υπόδειγµα παραρτήµατος «∆» 
της παρούσας διακήρυξης). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

 

β.   Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στο άρθρο 4 του παρόντος 
παραρτήµατος 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του 
παρόντος παραρτήµατος.  
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γ. Οικονοµική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της 
αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 
απαιτείται η υποβολή των 
κατωτέρω στοιχείων υπό τη 
µορφή ∆ήλωσης (σε 
επιπρόσθετο αρχείο υπό τη 
µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της 
προσφοράς 

β. Χρόνο Παράδοσης 
Παρεχόµενων Ειδών 

γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής 
(βλ. άρθρο 18 παρόντος 
παραρτήµατος)  

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

   

δ. ∆ικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η  
    Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

(i) Οι Έλληνες Πολίτες 

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

Συµφώνως όχι υπ’ αριθ. Πρωτ. 
Εγκυκλίου 9941//07-04-15/ 
ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι 
δυνατή η έκδοση αντιγράφων 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά 
(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) 
από όχι Υπηρεσίες τήρησης των 
σχετικών δελτίων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 
που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό 
όχι αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.   

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

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

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

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 80 του ν.4412/16), 
του οικείου επαγγελµατικού 
µητρώου, από το οποίο να 
προκύπτει η κάλυψη της 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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απαίτησης για εγγραφή στο 
οικείο εµπορικό µητρώο. 

5. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς. (προς κάλυψη 
περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 
άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 
προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 
ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-
17).  

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας, 
έκδοσης τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση 
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 
εν λόγω δικαιολογητικών,  από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν  
υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 
βάρος του ίδιου του οικονοµικού 
φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα στην παρ.  1 
άρθρου 73 του ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 
περίπτωση δικαστικής η 
διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση  
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 
εν λόγω δικαιολογητικών, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 80 του ν.4412/16), 
της αρµόδιας αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει η κάλυψη 
της απαίτησης για εγγραφή στο 
οικείο εµπορικό µητρώο ή 
ισοδύναµη επαγγελµατική 
οργάνωση. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Πιστοποιητικό από την αρµόδια 
∆ιέυθυνση Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς. (προς κάλυψη 
περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 
άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 
προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 
ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή 
στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους - 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 του άρθρου 80 
του ν.4412/16), όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά που απαιτούνται 
για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις απαιτήσεις του 
παρόντος διαγωνισµού. Οι 
επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιµες µέσω του 
επιγραµµικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e – Certis). 

(3) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία 
και για τις Α.Ε τα διακαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν  
υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 
βάρος του ίδιου του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 
ηµεδαπά 
Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 
αλλοδαπά 
Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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προσώπου το οποίο είναι µέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ.  1 
άρθρου 73 του ν.4412/16.  

2 Λοιπά κατά περίπτωση 
(αναφορικά µε ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 
ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) 
και δ(ii). 

 

Παρατηρήσεις: 

 (1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα 
δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην 
επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 

 (2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 
µορφή, πρέπει να είναι: 

  (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
1 του ν.4250/14. 

 (ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες 
υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 
ν.4250/14. 

  (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο. 

 (3)   Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου 
δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήµατος. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 9 Μαι 19 

Παράρτηµα «Γ» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

 

1. Γενικά: Τα προς προµήθεια υλικά, θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές 
ανάγκες του ΑΣ, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών απαιτήσεων πολεµικών πλοίων. 

 

2. Κατάσταση Υλικού: Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια. 

 

3. Τεχνικός προσδιορισµός των προς προµήθεια υλικών: Τα προς προµήθεια 
υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ε» 
της παρούσας. 

 

4. Ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών: Επιθυµητό όπως τα προς προµήθεια 
υλικά παραδοθούν το αργότερο εντός 4 µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης.. 

 

5. Τόπος – τρόπος παράδοσης των υλικών: Τα υλικά θα παραδοθούν DDP 
στο ΚΕΦΝ/∆ΕΑ (Ναύσταθµος Σαλαµίνος). 

 

6. Ασφάλιση: Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 210 του 
ν.4412/16. 

 

7. ∆ιαθεσιµότητα πίστωσης: Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της σύµβασης 
πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 450.000€ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 
και θα διατεθεί από ΑΛΕ 3120302001 αρµοδιότητος ΓΕΝ/Α4 έτους 2019. 

 

8. Κρατήσεις: Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 

 α. ΜΤΝ             : 4% 

 β. ΕΛΟΑΝ            : 2% 

 γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)        : 0,12% 

 δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)  : 0,024% 

 ε. ΑΕΠΠ             : 0,06% 

 στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 
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 ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

 η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,07% 

 θ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0021% 

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

  Σύνολο             : 6,27868 % 

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% για προµήθεια υλικών επί 
της καθαρής αξίας, σύµφωνα µε τον ν. 4172/13. 

 

9. ∆ιαιρετότητα συµβατικού αντικειµένου: ∆εν είναι δυνατή η υποβολή 
προσφοράς για µέρος των προς προµήθεια υλικών. 

  

10. Έλεγχος ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής: Ο έλεγχος της ποιοτικής - 
ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα 
ΓΕΝ/Α4. 

 

11. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων οικονοµικών φορέων: Οι υποψήφιοι 
οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι 
εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 
ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

 β. Να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης του, 
προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. 

 γ. Να δραστηριοποιούνται στον τοµέα κατασκευής ή προµήθειας των ειδών 
του διαγωνισµού, υποβάλλοντας κατάλογο εργασιών που εκτελέστηκαν τα 
τελευταία 2 έτη σχετικά µε το αντικείµενο της προµήθειας.  

 δ. Να έχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο του προϋπολογισµού της 
δηµοπρατούµενης σύµβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκοµιστούν 
κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή δήλωση περί του ολικού ύψους εργασιών 
στον τοµέα του αντικειµένου του διαγωνισµού για τα τελευταία 2 έτη. 

 ε. Να διαθέτουν αποδεικτικό, δήλωση ή βεβαίωση, για την υπαγωγή του 
στο επίσηµο δίκτυο πωλήσεων του κατασκευαστή. 

 στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας δεν είναι και 
κατασκευαστής του υπό προµήθεια προϊόντος πρέπει επιπλέον να δηλώσει 
υπευθύνως: 

  (1) Τον κατασκευαστή του προς προµήθεια προϊόντος και τον τόπο 
εγκατάστασής του. 
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  (2) Ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του κατασκευαστή έχει αποδεχθεί 
έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτόν. 

 

12. Αυξοµείωση ποσοτήτων: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση 
των ποσοτήτων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 
του ν.4412/16. 

 

13. Λοιποί Όροι: Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της 
υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του 
άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 (Α’ 114//28-5-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση 
σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των 
τριών κλάδων των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο 
αποστρατείας του. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 9 Μαι 19 

Παράρτηµα «∆» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

 

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 Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1)
............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ;;;;;;.. ποσού ;;;;;;;.;;. ευρώ
3
. 

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 ευρώ  ;;;;;;;;;;
4
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................;;;;;;;;;;;;;.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................;;;;;;;;;;;;;.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................;;;;;;;;;;;;;.. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................;;;;;;;;;;;;;.. 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  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. 
4   ο.π. υποσ. 3. 
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γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................;;;;;;;;;;;;;..

5 
 

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 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............

7 
 

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 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 

8
 από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 
9
.  

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 της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της

10
.  

                                                           
5
  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  
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  
10
  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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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 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

11
. 

(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 Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ;;;;;;.. ποσού ;;;;;;;.;;. ευρώ
3
. 

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 
ευρώ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..

4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................;;;;;;;;;;;;;.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................;;;;;;;;;;;;;.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

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

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  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. 
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....;.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης

8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
  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 
του άρθρου 72 του ν. 4412/16. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
µας καµιά ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 

 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 9 Μαι 19 

Παράρτηµα «Ε» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

 

Τεχνική Προδιαγραφή 

 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ποιότητα - Απόδοση 

 

 α. Λόγος του κέρδους της κεραίας (G) προς τον ολικό θόρυβο (T) του 
συστήµατος: Τουλάχιστον 19 dB/K σε συνθήκες καθαρού ουρανού και ύψωση 
κεραίας 30°. 

 β. Ισοδύναµη ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύ (Effective Equivalent 
Isotropic Radiated Power): Τουλάχιστον 53 dΒW στο σηµείο συµπίεσης 1 dB. 

 γ. Περιοχή συχνότητας εκποµπής: 13.75 – 14.5 GHz. 

 δ. Περιοχή συχνότητας λήψης: 10.7 – 12.75 GHz. 

 ε. ∆ιεπαφή ενδιάµεσης συχνότητας: L-Band (950 – 1950 MHz) 50 
Ohm. 

 στ. Πόλωση: Γραµµική cross-pol, co-pol µε αυτόµατη ρύθµιση (auto 
skew). 

 ζ. ∆ιεπαφές εισόδου δεδοµένων πυξίδας: NMEA 0183 µέσω RS422 ή 
RS232 και SBS/Synchro ενσωµατωµένο ή εναλλακτικά µε χρήση κατάλληλου 
εξωτερικού µετατροπέα (Synchro to Serial). 

 η. ∆ιεπαφές εισόδου δεδοµένων GPS: NMEA 0183 µέσω RS422 ή 
RS232 σε περίπτωση που δεν διατίθεται ενσωµατωµένο (built in) σύστηµα GPS.  

 θ. Όρια ύψωσης (elevation): Τουλάχιστον -20° έως 120°. 

 ι. Όρια κλίσης (cross level): Τουλάχιστον ±35°. 

 ια. Όρια περιστροφής (azimuth range): Απεριόριστα. 

 ιβ. Ακρίβεια στάθµισης (tracking stability):Μικρότερο από 0.2° peak ή 
µικρότερο από 0.15° RMS. 

 ιγ. Λειτουργία στις κάτωθι συνθήκες πλου του φορέα (Maximum Ship 
Motions): 

  

(1)  Roll: Τουλάχιστον ± 25° at 8-12 sec periods. 

(2)  Pitch: Τουλάχιστον ± 15° at 6-12 sec periods. 

(3) Yaw: Τουλάχιστον ±   8° at 15-20 sec periods. 

(4) Headway: Έως 50 Knots. 

(5) Heave: Τουλάχιστον 0.5G. 
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(6) Surge:  Τουλάχιστον 0.2G. 

(7) Sway:  Τουλάχιστον 0.2g. 

(8) Turning rate: Τουλάχιστον 10°/sec. 

 ιδ. Παροχή ισχύος: 100-250 VA, 50/60 HZ. 

 ιε. ∆ιεπαφές και υποδοχές εισόδου / εξόδου: Κατάλληλες διεπαφές 
διαφόρων τύπων (Ethernet, serial)  για διασύνδεση µε modem, Above Deck 
Equipment, Η/Υ, οθόνη, πυξίδα, GPS (σε περίπτωση µη ύπαρξης 
ενσωµατωµένου συστήµατος) καθώς και θύρα USB ενσωµατωµένη ή µε χρήση 
κατάλληλου εξωτερικού µετατροπέα. 

 ιστ. Να καλύπτει ή να υπερκαλύπτει τις κάτωθι προδιαγραφές 
λειτουργίας που αφορούν την ασφάλεια (Safety), ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
(EMC) και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Environmental conditions): 

  (1) Κραδασµοί και ∆ονήσεις (Shock & Vibration): Ως εν ισχύει 
IEC (60721) ή MIL-STD-167-1. 

  (2) Θερµοκρασία για Above Deck Equipment (ADE) : -10°C έως 
55°C. 

  (3) Θερµοκρασία για Below Deck Equipment (BDE) : 0°C έως 
40°C. 

  (4) Υγρασία (Humidity): Έως 85% (±3) στους 40°C. 

  (5) Άνεµος (Wind): Έως 115 mph. 

  (6) Βροχή (Rain): Ως εν ισχύει IEC (60945) ή MIL-STD-810G και 
κατηγορία IPX6. 

  (7) EMC/EMI: Ως εν ισχύει IEC (60945:2002) ή MIL-STD 461F ή 
ETSI EN 301 843-1 V1.4.1 και ETSI EN 300 339 V1.1.1. 

  (8) Ασφάλειας (Safety): Ως εν ισχύει IEC (60950-1). 

  (9) Radome Assemply: IP 56 

 ιζ. ∆υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου (remote management) µέσω 
κατάλληλων διεπαφών και λογισµικού. 

 ιη. Ενσωµατωµένο δέκτη GPS (built in). 

 ιθ. Να καλύπτει ή να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές κατά SES 
(Satellite Earth Stations and Systems) για τερµατικά VSAT επί πλοίων (maritime): 

(1)  FCC: 47CFR § 25.222 

(2)  ETSI:EN 301 428-1 V1.3.1 και IEC EN 302 340 V1.1.1 

(3)  ITU:R S.580-6 και R.728-1. 

 κ. Χρωµατισµός καλύµµατος κεραίας: RAL 7035. 

 

2. Τεχνική Αξιοπιστία και Υποστήριξη 

 α. Χρόνος παράδοσης εντός 4 µηνών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
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 β. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη από την 
ηµεροµηνία εγκατάστασης του συστήµατος. Κατά την περίοδο εγγύησης, κάθε 
δυσλειτουργία, που θα οφείλεται σε κακή λειτουργία των υλικών του συστήµατος, 
θα αποκαθίσταται από τον Προµηθευτή χωρίς πρόσθετο κόστος για τον 
Αγοραστή. 

  γ. Παρουσία κατάλληλου τεχνικού κατά την εγκατάσταση του 1
ου
 

συστήµατος για: 

(1) Παροχή συνδροµής σε προσωπικό του αγοραστή και 
πιστοποίηση ορθής εγκατάστασης στο πλαίσιο εγγυήσεως. 

(2) Παροχή σύντοµης περιγραφής, επίδειξης, 
παραµετροποίησης και λειτουργίας του συστήµατος. 

  δ. Υποβολή προσφοράς παροχής εκπαίδευσης Α’ επιπέδου 
(χειρισµός συστήµατος) για 8 άτοµα και Β’ επιπέδου για 4 άτοµα στις 
εγκαταστάσεις του Αγοραστή µε ισχύει από 6 µήνες έως 1 έτος. 

  ε. Υποβολή λίστας και προσφοράς κρίσιµων υλικών για 
αποκατάσταση βλαβών ανά σύστηµα στο πεδίο µε ισχύει από 6 µήνες έως 1 έτος. 
Στη λίστα τα υλικά θα αναγράφονται µε τον ειδικό αριθµό που αποδίδεται από τον 
κατασκευαστή του, (PART NUMBER-P/N ή REFERENCE NUMBER-R/N και 
NCAGE). 

  στ. Παράδοση των εγχειριδίων εγκατάστασης / λειτουργίας 
(installation and operations manual) και ελέγχου βλαβών (troubleshooting guide) 
του συστήµατος σε Η/Ν µορφή µε την παράδοση των υλικών. 

  ζ. Παράδοση σχεδίων για την κατασκευή και την εγκατάσταση 
από τον Αγοραστή κατάλληλης βάσης στήριξης της κεραίας επί του φορέα 
εγκατάστασης. 

  η. Ο Προµηθευτής θα δεσµευτεί, µέσω του κατασκευαστή, για 
την ασφάλεια εφοδιασµού και την πλήρη τεχνικό-εφοδιαστική υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και επισκευές των υπό προµήθεια υλικών για επιχειρησιακή 
λειτουργία του συστήµατος για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών. 

  θ. Παράδοση των κάτωθι πιστοποιητικών: 

   (1) Συµµόρφωσης (Certificate of Conformity). 

   (2) Προέλευσης (Certificate of Origin). 

3. Όλοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι  και 
αναγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.  

 

  Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών / Επιδόσεων 

Α/
Α 

Προδιαγραφή Τιµή 

Τεχνικές Προδιαγραφές –Ποιότητα - Απόδοση 

Γενικές Απαιτήσεις 

1 G/T ≥19 dΒ/Κ σε συνθήκες καθαρού ουρανού και ύψωση 
κεραίας 30.° 
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2 EIRP ≥ 53 dBW στο σηµείο συµπίεσης 1 dB 

3 TX Freq 13.75 -14.5 GHz 

4 RX Freq 10.7-12.75 GHz 

5 IF Interface  L-Band (950-1950 MHz) 50 Ohm 

6 Polarization cross-pol, co-pol µε αυτόµατη ρύθµιση (auto skew) 

7 Gyrocompass 
Interface 

NMEA 0183 µέσω RS422 ή RS232 και SBS/Synchro 
ενσωµατωµένο ή εναλλακτικά µε χρήση κατάλληλου 
εξωτερικού µετατροπέα (Synchro to Serial) 

8 GPS interface NMEA 0183 µέσω RS422 ή RS232 σε περίπτωση 
που δεν διατίθεται ενσωµατωµένο (built in) σύστηµα 
GPS 

9 Elevation 
Range 

 -20° to +120° 

10 Cross level 
range 

Τουλάχιστον ±35° 

11 Azimuth range  Απεριόριστο 

12 Tracking 
stability 

≤0.2° peak ή ≤0.15° RMS 

13 Operation 
under  
Maximum Ship 
Motions 

(1) Roll: Τουλάχιστον ± 25° at 8-12 sec periods. 

(2) Pitch: Τουλάχιστον ± 15° at 6-12 sec periods. 

(3) Yaw: Τουλάχιστον ±   8° at 15-20 sec periods. 

(4) Headway: Έως 50 Knots. 

(5) Heave: Τουλάχιστον 0.5G. 

(6) Surge:  Τουλάχιστον 0.2G. 

(7) Sway:  Τουλάχιστον 0.2g. 

(8) Turning rate: Τουλάχιστον 10°/sec. 

14 Power 
requirements 

100~250V AC, 50~60 Hz 

15 Interfaces  Κατάλληλες διεπαφές διαφόρων τύπων (Ethernet, 
serial)  για διασύνδεση µε modem, Above Deck 
Equipment, Η/Υ, οθόνη, πυξίδα, GPS (σε περίπτωση 
µη ύπαρξης ενσωµατωµένου συστήµατος) καθώς και 
θύρα USB ενσωµατωµένη ή µε χρήση κατάλληλου 
εξωτερικού µετατροπέα 

16 Environmental, 
EMC and 
Safety  
Conditions 
Compliance   

(1) Κραδασµοί και ∆ονήσεις (Shock & Vibration): 
Ως εν ισχύει IEC (60721) ή MIL-STD-167-1. 

(2) Θερµοκρασία για Above Deck Equipment 
(ADE) : -10°C έως 55°C. 

(3) Θερµοκρασία για Below Deck Equipment 
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(BDE) : 0°C έως 40°C. 

(4) Υγρασία (Humidity): Έως 85% (±3) στους 
40°C. 

(5) Άνεµος (Wind): Έως 115 mph. 

(6) Βροχή (Rain): Ως εν ισχύει IEC (60945) ή MIL-
STD-810G και κατηγορία IPX6. 

(7) EMC/EMI: Ως εν ισχύει IEC (60945:2002) ή 
MIL-STD 461F ή ETSI EN 301 843-1 V1.4.1 και ETSI 
EN 300 339 V1.1.1. 

(8) Ασφάλειας (Safety): Ως εν ισχύει IEC (60950-
1). 

(9) Radome Assemply: IP 56 

17 Remote 
management 

ΝΑΙ  

18 Built in GPS ΝΑΙ 

19 Regulatory 
Compliance 

Να καλύπτει ή να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές 
κατά SES (Satellite Earth Stations and Systems) για 
τερµατικά VSAT επί πλοίων (maritime): 

(1) FCC: 47CFR § 25.222 

(2) ETSI:EN 301 428-1 V1.3.1 και IEC EN 302 340 
V1.1.1 

(3) ITU:R S.580-6 και R.728-1. 

20 Grey radome 
option 

RAL 7035 

 Τεχνική Αξιοπιστία και Υποστήριξη 

1 Χρόνος παράδοσης εντός 4 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του Πρωτόκολλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 
Κατά την περίοδο εγγύησης, κάθε δυσλειτουργία, που θα οφείλεται σε 
κακή λειτουργία των υλικών του συστήµατος, θα αποκαθίσταται από 
τον Προµηθευτή χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Αγοραστή. 

3 Παρουσία κατάλληλου τεχνικού κατά την εγκατάσταση του 1ου 
συστήµατος για: 

(1) Παροχή συνδροµής σε προσωπικό του αγοραστή και 
πιστοποίηση ορθής εγκατάστασης στο πλαίσιο εγγυήσεως. 

(2) Παροχή σύντοµης περιγραφής, επίδειξης, παραµετροποίησης 
και λειτουργίας του συστήµατος. 

4 Υποβολή προσφοράς παροχής εκπαίδευσης Α’ επιπέδου (χειρισµός 
συστήµατος) για 8 άτοµα και Β’ επιπέδου για 4 άτοµα στις 
εγκαταστάσεις του Αγοραστή µε ισχύει από 6 µήνες έως 1 έτος. 
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5 Υποβολή λίστας και προσφοράς κρίσιµων υλικών για αποκατάσταση 
βλαβών ανά σύστηµα στο πεδίο µε ισχύει από 6 µήνες έως 1 έτος. Στη 
λίστα τα υλικά θα αναγράφονται µε τον ειδικό αριθµό που αποδίδεται 
από τον κατασκευαστή του, (PART NUMBER-P/N ή REFERENCE 
NUMBER-R/N και NCAGE). 

6 Παράδοση των εγχειριδίων εγκατάστασης / λειτουργίας (installation and 
operations manual) και ελέγχου βλαβών (troubleshooting guide) του 
συστήµατος σε Η/Ν µε την παράδοση των υλικών. 

7 Παράδοση σχεδίων για την κατασκευή και την εγκατάσταση από τον 
Αγοραστή κατάλληλης βάσης στήριξης της κεραίας επί του φορέα 
εγκατάστασης. 

8 Ο Προµηθευτής θα δεσµευτεί, µέσω του κατασκευαστή, για την 
ασφάλεια εφοδιασµού και την πλήρη τεχνικό-εφοδιαστική υποστήριξη 
σε ανταλλακτικά και επισκευές των υπό προµήθεια υλικών για 
επιχειρησιακή λειτουργία του συστήµατος για διάστηµα τουλάχιστον 10 
ετών. 

9 Παράδοση των κάτωθι πιστοποιητικών: 

(1) Συµµόρφωσης (Certificate of Conformity). 

(2) Προέλευσης (Certificate of Origin). 

 

1. Το σύνολο των όρων της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και 
απαράβατοι. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
παρούσας και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως 
απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες 
εκτίµησης, υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα σε 
ενδεχόµενες δοκιµές επίδοσης και επίδειξης. 

2. Ο Προµηθευτής δεν θα αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του 
παρασχέθηκαν από τον Αγοραστή, ή διαπιστώθηκαν κατά την διάρκεια της 
σύµβασης, χωρίς της προηγούµενη άδεια του τελευταίου.  

3. Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί ακολουθώντας την δοµή των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Στη διαδικασία διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, 
ούτε αντιπροσφορές. 

5. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
τήρηση των προβλεπόµενων διατάξεων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς και να συµµορφώνεται µε κάθε πρόσθετη υπόδειξη της 
Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου και του 
προσωπικού του έναντι της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται όλα όσα 
καθορίζονται στο Π∆ 70/90, ΦΕΚ 31Α/14-3-1990 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζοµένων σε Ναυπηγικές Εργασίες». 

 

     Αντιπλοίαρχος (Μ) Ιωάννης Χατζηιωαννίδης ΠΝ 

       Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Α4-ΙΙ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-II 

 9 Μαι 19 

Παράρτηµα «ΣΤ» στο έγγραφο Φ. 602.2/ 34 / 284102 /Σ. 1414 

 

Σχέδιο Σύµβασης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Στην Αθήνα σήµερα την  33333, ηµέρα 3333. του έτους 2019 οι 
υπογράφοντες: 

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ 
333333333 3333333333., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την 
ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 
33333333333333, κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα 
αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία 333333., που 
εκπροσωπείται νόµιµα από 3333333333..,  κάτοικο 333333, οδού 
333333., Τ.Κ. 33333 και µε αριθµό ταυτότητας 33333, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από 33333. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Αντικείµενο της Σύµβασης 

 Η Προµηθεύτρια αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτήν µε τη 
παρούσα, την Προµήθεια έξι (6) Τερµατικών Μικρού ∆ιαµετρήµατος (VSAT) επί 
πλοίου στην περιοχή συχνοτήτων Ku, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήµατος «Ε» του ∆ιαγωνισµού 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ και την προσφορά του 
αναδόχου στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό.  

 

Άρθρο 2: Αρµόδιοι Φορείς 

 Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι 
ακόλουθοι: 

 α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Α4 

 β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

 γ. Φορέας Πιστώσεων: ΓΕΝ/Α4 
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 δ. Φορέας Πληρωµής: ∆ΤΠΝ 

 ε. Φορέας Παραλαβής: Με µέριµνα ΑΣ 

 

Άρθρο 3: Συµβατικό Τίµηµα 

 Το συνολικό συµβατικό τίµηµα της παρούσας ανέρχεται σε 33.., µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων υπέρ 
∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ. 

 

Άρθρο 4: Κρατήσεις 

1. Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 
νόµιµες κρατήσεις: 

 α. ΜΤΝ             : 4% 

 β. ΕΛΟΑΝ            : 2% 

 γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)        : 0,12% 

 δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)  : 0,024% 

 ε. ΑΕΠΠ             : 0,06% 

 στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 

 ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

 η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,07% 

 θ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0021% 

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

  Σύνολο             : 6,27868 % 

2. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4% (για την προµήθεια υλικών). 

 

Άρθρο 5: Φόροι 

1. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, 
κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
επιπλέον του συµβατικού τιµήµατος. 

2. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / 
προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί 
δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

 

Άρθρο 6: Χρηµατοδότηση / ∆ιάθεση Πίστωσης 

 Οι απαιτούµενες, για την ανάθεση της σύµβασης, πιστώσεις θα ανέλθουν 
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στο ποσό των 450.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και θα 
διατεθούν από ΑΛΕ: 3120302001/Αρµοδιότητος: ΓΕΝ/Α4 οικονοµικού έτους: 2019. 
Εν λόγω πιστώσεις έχουν εγκριθεί και προγραµµατισθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη ∆ιακήρυξη 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

Άρθρο 7:Πληρωµές 

1. Το συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) 
ηµέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης πληρωµής, 
τα οποία κατατίθενται µε µέριµνα της προµηθεύτριας. 

2. Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ΕΥΡΩ µέσω του ∆ΤΠΝ (καθορισµός 
του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την οικονοµική προσφορά της εταιρείας 
και βάση των αναγραφοµένων στο παράρτηµα «Β» της διακήρυξης 
11/2019ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ). 

3. Με µέριµνα της Προµηθεύτριας καθορίσθηκαν στη σύµβαση τα ακόλουθα: 

 α. Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): ..................................... 

 β. Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: ..................................................... 

 γ. ∆ιεύθυνση Έδρας: .............................................................................. 
 δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού 

  (1) Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: ............................................... 

  (2) IBAN/ABA ROUTINE : .................................................................. 

4. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από τον αρµόδιο για την 
πληρωµή φορέα και αποδίδεται µε µέριµνα τους στην αρµόδια ∆ΟΥ. 

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. 

 

Άρθρο 8: Παραστατικά Πληρωµής 

1. Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται να 
υποβληθούν στο Φορέα Πληρωµής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά: 

Α/Α Παραστατικά Πληρωµής 
Με µέριµνα 
Αναδόχου 

Με µέριµνα 
Υπηρεσίας 

1 
Τιµολόγιο/∆ελτίο αποστολής του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

Χ  

2 
Πρωτότυπα δελτία αποστολής µε 
πλήρη περιγραφή των ειδών 

 Χ  

3 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
(Ποιοτικής και Ποσοτικής) µε 
επιτροπή που θα οριστεί 

 Χ 
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4 
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού 
στην αποθήκη του φορέα 

 Χ 

5 

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά 
που θα ζητηθούν έγκαιρα από την 
Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα παραρτήµατα της 
διακήρυξης 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

Χ Χ 

2. Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της παρούσας, δεν 
παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωµής στην 
Προµηθεύτρια, ως µη αποδεκτά. 

3. Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό έτος 
πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι σύννοµα 
θεωρηµένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:Ενέργειες για την Πληρωµή 

 Εφόσον Απαιτείται, µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα 
πληρωµής, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου διαβιβάζεται / κατατίθεται:  

 α. Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

 β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 

 

Άρθρο 10: Χρόνος /Τρόπος Παράδοσης 

1. Τα συµβατικά αντικείµενα θα παραδοθούν άπαξ εντός τεσσάρων (4) 
µηνών, από την ενεργοποίηση της σύµβασης. 

2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό 
τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 
4412/16. 

3. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 207 του ν.4412/16.  

4. H παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση 
καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήµατα «Γ» 
και «Ε» της διακήρυξης 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

5. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η παράδοση 
των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την Τεχνική Προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Ε» της διακήρυξης 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 





ΣΤ-5 

Άρθρο 11: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πρότυπα - Κανονισµοί 

1. Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτηµα 
«Ε» του ∆ιαγωνισµού 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

2. Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τη 
εγκεκριµένη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 12: Εγγυητικές Επιστολές 

1. Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής και κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης. 

2. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα παρασχεθεί από τον 
ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ποσοστού 2% επί της 
συµβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) 
µηνών πέραν του χρόνου που ορίζεται από την Τεχνική Προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Ε» της διακήρυξης 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

Άρθρο 13: Ανωτέρα Βία 

1. Η προµηθεύτρια 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. 

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. 

 

Άρθρο 14: Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 15: ∆ασµοί – Τέλη 

1. Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια για το 
συµβατικό αντικείµενο. 

2. Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός του χρόνου 
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ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από τον 
Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 16: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  

1. Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του 
11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, 
την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω προµήθειας 
(όπως ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των Ε.∆., 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16). 

2. Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

3. Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα. 

4. Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 

5. Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν 
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 

Άρθρο 17: Τροποποίηση της Σύµβασης 

1. Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 
του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου. 

2. Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο µερών 
της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα από 
απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας). 

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). 

 

Άρθρο 18: Εκτέλεση (Ολοκλήρωση) της Σύµβασης 

 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Λοιποί Όροι 

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τον 
ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης 11/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 
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2. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 20: Ενεργοποίηση της Σύµβασης  

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

2. Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 

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

5. Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία ενεργοποίησης 
καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, ηµερολογιακά, υπογραφής. 

6. Οι συµβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της σύµβασης. 

 

Για το ΓΕΝ/Ε2  Για τον Ανάδοχο 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

 

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

  

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

 

 

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 
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