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ΕΟ-1

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τεχνικά Έγγραφα

1.1
Νομοθεσία. Η διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο και εκτελεστικών συμβάσεων της παρούσας διακήρυξης διέπεται επιπρόσθετα από την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος (ΑΕΥΠ) με στοιχεία: ΑΠ Φ.095/3/142724/Σ.62/27 Μαρ 18/ΓΕΣ/Γ1/4α.
1.2
Τεχνικά Έγγραφα Συμφωνίας Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων. Για την κατάρτιση της παρούσας ελήφθησαν υπόψη και γίνεται μνεία στα
τεχνικά έγγραφα / άλλα πρότυπα που ακολουθούν:
1.2.1 Συμφωνίες Τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ (STANAGs, AEPs,
AOPs)
1.2.1.1 ΣΤΥΠ / STANAG 4107 περί αμοιβαίας παροχής
υπηρεσιών κρατικής διασφάλισης ποιότητας.
1.2.1.2 ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438
περί ρήτρας κωδικοποίησης.
1.2.1.3 AQAP 2000 ”NATO policy on an integrated systems
approach to qualitythrough the life cycle”
1.2.1.4

AQAP 2009 “NATO guidance on the use og the

1.2.1.5

AQAP 2105 “NATO requirements for deliverable

AQAP 2000 series”
quality plans”
1.2.1.6 AQAP 2110 “NATO quality assurance requirements
for design development and production”
1.2.1.7
surance (GQA)”

AQAP 2070 NATO mutual Government Quality As-
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1.2.2 Πρότυπα διαφόρων τύπων
1.2.2.1
ISO 9001 “Quality Management Systems −
Requirements” ή «ισοδύναμο» ως ισχύει. Το ναυπηγείο οφείλει κατά τη διάρκεια
σύναψης της Συμφωνίας Πλαίσιο να έχει το εν λόγω πιστοποιητικό σε ισχύ. Κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών για την προεπιλογή των υποψηφίων (1η Φάση
του «ανταγωνιστικού διαλόγου») ο οικονομικός φορέας υποχρεούται, είτε να υποβάλει το πιστοποιητικό ISO 9001, είτε αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι
βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης, είτε υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης ότι κατά τη
σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων
θα το έχουν σε ισχύ.
1.2.2.2
Επειδή
οι
περιγραφόμενες
υπηρεσίες
(σχεδίασης και κατασκευής, αλλά και συντήρησης / επισκευών) πρέπει να
ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές ναυτικής αρχιτεκτονικής και μηχανικής, αλλά
και σε διεθνείς ρυθμιστικούς κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοϊας και σωστής
συλλογικής τεχνικής υποστήριξης, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την
αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με
την προϋπόθεση ότι αυτός ο οργανισμός είναι μέλος διεθνούς αναγνωρισμένου
οργανισμού ή ένωσης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τις εγκαταστάσεις, το παραγωγικό
δυναμικό του προμηθευτή και τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. Ο
περιγραφόμενος έλεγχος διενεργείται με βάση τους ισχύοντες κανόνες και
κανονισμούς ενός ή περισσοτέρων μελών της ΔΕΝ (IACS), αθροιστικά ή
διαζευτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα,
εμπειρία και αξιοπιστία του φορέα. Στο 1ο στάδιο της διαδικασίας και
συγκεκριμένα κατά τη φάση της ποιοτικής επιλογής, ο οικονομικός φορέας που
θα υποβάλει προσφορά για τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης των
σκαφών, υποχρεούται να υποβάλει το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας που
πιστοποιεί τα προαναφερθέντα. Συγκεκριμένα για την προαναφερθείσα
αξιολόγηση είναι υποχρεωτική η υποβολή πιστοποιητικών / εκθέσεων
επιθεωρήσεων από μέλος της IACS, στα οποία θα προσδιορίζονται οι
δυνατότητες / ικανότητες του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα συγκεκριμένα
διεθνή πρότυπα και ανά αντικείμενο (κατ ελάχιστο):
1.2.2.2.1
Εγκαταστάσεις αρχικής κατασκευής,
επισκευής, συντήρησης, διορθωτικών επεμβάσεων στα πλαστικά μέρη (γάστρας
και υπερκατασκευής) των GRP / FRP σκαφών.
1.2.2.2.2 Διαδικασίες επιθεώρησης εργασιών (σε
όλες τις φάσεις της «παραγωγικής διαδικασίας» και πιστοποίησης τελικού
προϊόντος (κατασκευασμένου ή συντηρημένου – επισκευασμένου).
1.2.2.2.3 Χώροι και συνθήκες αποθήκευσης υλικών
και ειδών ειδικού χειρισμού για υπηρεσίες σε GRP / FRP σκάφη.
1.2.2.2.4
Επάρκεια
περιοδικών ελέγχων και πιστοποίησης αυτού.

απαιτούμενου

εξοπλισμού,
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1.2.2.2.5
υπηρεσιών, ανά είδος εργασίας.

Τρόπος εκτέλεσης και παροχής των

Σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά καλύπτουν τις απαιτήσεις
του παρόντος όρου τότε δεν θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος από την
αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση το ΓΕΣ διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής
ελέγχων κατά την κρίση του.
1.2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές
Επιχειρησιακές Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Επιδόσεις
Σκαφών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών, όπως Παράρτημα «Δ» της εγκεκριμένης
απόφασης ενεργοποίησης υποπρογράμματος.
1.3
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
(τηλ.2107466105) τα έγγραφα ανωτέρω υποπαραγράφου 1.2.3. Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγραφα, εφόσον ζητηθούν, έναντι τιμήματος που καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ
1274Β/1.9.2006), υπό τον όρο χρήσης μόνο από τον αιτούντα και με την επιφύλαξη της προστασίας εγγράφων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
1.4
Διευκρινίζεται ότι, τυχόν τεχνικές προσφορές που θα μνημονεύουν
νεότερης έκδοσης προδιαγραφές ή τεχνολογικά πιο σύγχρονες και αναβαθμισμένες λύσεις ή υφιστάμενες τυποποιήσεις κατά ΝΑΤΟ, θα γίνονται αποδεκτές.
ΕΟ-2 Πρόσθετοι Ορισμοί
2.1.
Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης
και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως:
2.1.1
«Αρχή Προμηθειών»: Σημαίνει την υπηρεσία
προμηθειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ.
2.1.2
«Τεχνικά δεδομένα»: Σημαίνει τα σχέδια, τα
πρότυπα, τις προδιαγραφές ή / και την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για
την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή
Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη
σύμβαση.
2.1.3
«Ισοδύναμος συμβατικός όρος»: Σημαίνει μια
συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος
αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της
κωδικοποίησης.
2.1.4
«Διεθνής Ένωση Νηογνώμονων» (ΔΕΝ) (International Association of Classification Societies - IACS): απαρτίζεται από δέκα διεθνείς ανεγνωρισμένους νηογνώμονες, με έδρα το Λονδίνο. Κύριο αντικείμενο της
ένωσης αυτής αφορά, τόσο τα επίπεδα ασφάλειας των πλοίων, κατηγοριοποιών-
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τας αυτά σε κλάσεις, όσο και επί των μέτρων διατήρησης των καθαρών θαλασσών, από τον κίνδυνο ρύπανσης αυτών από τα πλοία. Η συμβολή της διεθνούς
αυτής ένωσης στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γενικά, αλλά και στη ρύθμιση μέσω της συλλογικής τεχνικής υποστήριξης, στον έλεγχο – συμμόρφωση, καθώς
και την έρευνα και την ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικές. Τα μέλη της IACS κατά
ελληνική αλφαβητική σειρά είναι:
• Ο Αγγλικός Νηογνώμονας, (LR) [Register LLOYD'S]
• Ο Αμερικανικός Νηογνώμονας, (ABS) [American Bureau of
Shipping].
• Ο Γαλλικός Νηογνώμονας, (BV) [Bureau Veritas].
• Ο Γερμανικός Νηογνώμονας, (GL) [Germanischer Lloyd].
• Ο
Kyokai](Class NK).

Ιαπωνικός

Νηογνώμονας,

(NK)

[Nippon

Kaiji

• Ο Ιταλικός Νηογνώμονας, (RINA) [Registro Italiano Navale].
• Ο Κινεζικός Νηογνώμονας, CCS[China Classification Society].
• Ο Κορεατικός Νηογνώμονας, (KR) [K. Register of Shipping].
• Ο Νορβηγικός Νηογνώμονας (DNV) [Det Norske Veritas], και
• Ο Ρωσικός Νηογνώμονας, (RS) [R. Register of Shipping].
2.1.5
«Ισοδύναμο υλικό» είναι το υλικό (υπό την ευρεία
έννοια του όρου) το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο προσδιορισμού, υλικό κατασκευής, κ.λπ.) έχει ίση δύναμη, ισχύ, επιχειρησιακή αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδιαγραφές, κτλ. με κάποιο άλλο.
2.1.6
«Διαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των συστημάτων, μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε
να λειτουργούν από κοινού.
2.1.7
«Εναλλαξιμότητα», είναι η ικανότητα του υλικού /
ανταλλακτικού / εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος».
2.1.8
«Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που
αποσκοπούν στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάσταση ετοιμότητας και περιλαμβάνει:
2.1.8.1

Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού.

2.1.8.2

Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές.

2.1.8.3

Τις επιθεωρήσεις.
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2.1.8.4

Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας

2.1.8.5

Τις επισκευές.

2.1.8.6

Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους

χρησιμοποίησης.

εκσυγχρονισμούς.
2.1.8.7
Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές –
συντηρήσεις εργοστασιακού επιπέδου.
2.1.9
«Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή
φθοράς των υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας επαναχρησιμοποιήσεως.
2.1.10
«Ανακατασκευή»: είναι η επαναφορά του τεχνικού
υλικού σε κατάσταση που να μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του καινούργιου τεχνικού υλικού. Η επαναφορά γίνεται με την πλήρη αποσυναρμολόγηση ενός συγκροτήματος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε εξαρτήματός του και επασυναρμολόγησή του με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων ή καινούργιων συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων.
2.1.11
«Εκσυγχρονισμός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών
και επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρμοσθούν σ΄ αυτό τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή
επιτυγχάνεται με τροποποίηση ή ακόμα με αντικατάσταση συγκροτημάτων με νέα
σύγχρονης τεχνολογίας. Με τον εκσυγχρονισμό μπορεί να αλλάξει και η εξωτερική μορφή του κυρίου υλικού.
2.1.12

Κατηγορίες Συντήρησης
2.1.12.1

Συντήρηση Μονάδας

Εκτελείται από προσωπικό και με ευθύνη της Μονάδας, που έχει και χρησιμοποιεί τα τεχνικά υλικά. Περιλαμβάνει επιθεώρηση, κάθαρση, υπηρέτηση, προφύλαξη, λίπανση και ρύθμιση τεχνικών υλικών. Επίσης περιλαμβάνει μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις μικρών συγκροτημάτων. Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής της Μονάδας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 1ο και 2ο κλιμάκιο και αποτελεί τη βάση της συντηρήσεως.
2.1.12.2

Συντήρηση Σχηματισμού - Εταιρείας

Εκτελείται από τις Μονάδες ή Υπομονάδες ΤΧ 3ου- 4ου κλιμακίου ή και από προσωπικό της εταιρείας. Περιλαμβάνει
επισκευές και αντικαταστάσεις μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. Το επισκευασμένο υλικό επιστρέφεται στη Μονάδα του. Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής του
Σχηματισμού ή η εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 3ο και 4ο κλιμάκιο.
2.1.12.3

Συντήρηση Εταιρείας - Συνεργείου
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Εκτελείται από προσωπικό της εταιρείας
σε μόνιμες εγκαταστάσεις ή από κινητές ομάδες επισκευής ( στις έδρες των μονάδων ), οι οποίες διαθέτουν πολυσύνθετο τεχνικό υλικό και εργαλεία (με μέριμνα
της εταιρείας). Περιλαμβάνει μεγάλης εκτάσεως επισκευές, ανακατασκευές και
τροποποιήσεις - εκσυγχρονισμούς συγκροτημάτων και κύριων υλικών. Το υλικό
επιστρέφεται στις Μονάδες ΤΧ για έλεγχο. Υπεύθυνη είναι η εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 5ο κλιμάκιο.
2.1.13

Κλιμάκια Συντηρήσεως
2.1.13.1

Συντήρηση 1ου Κλιμακίου.

Η συντήρηση 1ου κλιμακίου εκτελείται
από τους χειριστές του τεχνικού υλικού και περιλαμβάνει:
2.1.13.1.1

Την ημερήσια προληπτική

συντήρηση
Εκτελείται από τους χειριστές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή με ευθύνη της Μονάδας και
περιλαμβάνει τη συνήθη φροντίδα κατά τη χρήση, τον καθαρισμό, την προφύλαξη από φθορές κτλ.
2.1.13.1.2

Την εβδομαδιαία προληπ-

τική συντήρηση.
Εκτελείται από τους χειριστές, είναι καθολική και κατευθυνόμενη από τον υπεύθυνο Αξκό της Δρίας συντηρήσεως. Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με ευθύνη της Μονάδας.
Σκοπός της είναι αρχικά ο λεπτομερής έλεγχος των σκαφών – υλικών για τη διαπίστωση και καταγραφή βλαβών, φθορών κι ελλείψεων και στη συνέχεια η αποκατάσταση όσων εξ’ αυτών δύναται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Μονάδας. Περιλαμβάνει λεπτομερή καθαρισμό, λίπανση, ρυθμίσεις, δοκιμές, μικροεπισκευές, περιορισμένες αντικαταστάσεις μικροεξαρτημάτων, όπως καθορίζεται
στα αντίστοιχα ΤΕ.
2.1.13.1.3
Πριν την εκτέλεση της εβδομαδιαίας συντήρησης, αφαιρούνται από την καμπίνα, το κατάστρωμα, ή τους
λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους των σκαφών, τα υλικά που τα συνοδεύουν και
για τα οποία ο χειριστής τηρεί ενημερωμένο πίνακα παρελκομένων για έλεγχο
πληρότητας, λειτουργικότητας και συντήρησής τους.
2.1.13.2

Συντήρηση 2ου Κλιμακίου.

2.1.13.2.1
Εκτελείται από το ειδικά
εκπαιδευμένο, για το σκοπό αυτό, τεχνικό προσωπικό της Μονάδας και περιλαμβάνει μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων μικρών συγκροτημάτων, ρυθμίσεις, ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται
από τα τεχνικά εγχειρίδια. Ειδικά ανά αντικείμενo περιλαμβάνει:
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2.1.13.2.1.1 Τη
μηχανή
και το σκάφος: Επισκευές και αντικαταστάσεις μικρών συγκροτημάτων και εξαρτημάτων, ελέγχους, ρυθμίσεις, δοκιμές, καθαρισμό και βαφή.
2.1.13.2.1.2 Το
ραντάρ
και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό: Συμπλήρωση και αλλαγή ελαίου όπου προβλέπεται, αντικατάσταση ασφαλειών και κυρίων συγκροτημάτων.
2.1.13.2.2 Το προσωπικό, που εκτελεί
τη συντήρηση 2ου κλιμακίου, συμβουλεύει και βοηθά το προσωπικό που εκτελεί
τη συντήρηση 1ου κλιμακίου (χειριστές) και αναφέρει στη Δκση τυχόν παραλείψεις
συντηρήσεως ή κακή χρήση του υλικού.
2.1.13.3

Συντήρηση 3ου Κλιμακίου.

Η εργασία αυτή απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα και ειδικά εργαλεία και μέσα. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, Μονάδας Τεχνικού ( 13ος ΛΤΧ, ΔΥΚ, κ.λπ.) με βάση τα τεχνικά
εγχειρίδια, τεχνικές οδηγίες, ΠαΔ και λοιπές δγες της ΔΤΧ/ΓΕΣ, ΓΕΝ, κ.λπ. αλλά
δύναται να εκτελείται και από προσωπικό της εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνει επισκευή μικροσυγκροτημάτων και αντικατάσταση μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων.
Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού
προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ ακριβώς οι εργασίες
που θα εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη
του προσωπικού του ΣΞ και ΠΝ.
2.1.13.4

Συντήρηση 4ου Κλιμακίου.

Η εργασία αυτή απαιτεί εργαλεία - μέσα
και επιδεξιότητα άνω του 3ου κλιμακίου. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας ή και από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό Μονάδος Τεχνικού. Επί πλέον περιλαμβάνει επισκευές μεγάλων και μικρών συγκροτημάτων, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφονται σε κατώτερα κλιμάκια, (13ος ΛΤΧ,
ΔΥΚ, κ.λπ.) καθώς και αξιοποίηση τεχνικού υλικού.
Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού
προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ ακριβώς οι εργασίες
που θα εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη
του προσωπικού του ΣΞ και ΠΝ.
2.1.13.5

Συντήρηση 5ου Κλιμακίου.

Η εργασία αυτή συνίσταται στην επισκευή ή ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό κύριων υλικών Περιλαμβάνει εργασίες ακριβείας εκτελούμενες από αρμόδια ιδιωτικά συνεργεία / ναυπηγεία.
Η προώθηση των υλικών σε ανώτερα
επισκευα-στικά κλιμάκια - ιδιωτικά συνεργεία πραγματοποιείται με μέριμνα του 13
ΛΤΧ για τον ΣΞ και της ΔΥΚ για το ΠΝ.
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2.1.14
«Τρόπος προσδιορισμού» των προσφερόμενων υλικών δύναται να γίνει, αυτόνομα ή συνδυαστικά, με βάση:
2.1.14.1

Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη

σχετική ΠΕΔ.
2.1.14.2
Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού,
ήτοι, τον αριθμό ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STOCK NUMBER – NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο
ή τον ειδικό αριθμό υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART
NUMBER – P/N, ή REFERENCE NUMBER – R/N) που πρέπει να συνοδεύεται
υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ (NCAGE) ή
«ισοδύναμο» κωδικό. Τα στοιχεία αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών,
συμπληρώνονται απαραίτητα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο
NSN, P/N ή R/N των υλικών, όπως αυτά παρέχονται από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια.
2.1.14.3

Το δείγμα της Υπηρεσίας.

2.1.14.3.1
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα
προς προμήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
2.1.14.3.2
Εφόσον η προμήθεια του
υλικού γίνεται με βάση το δείγμα του φορέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με
δική τους μέριμνα και ευθύνη.
2.1.14.4

Το δείγμα του Προμηθευτή.
2.1.14.4.1

Κατατίθεται

υποχρεωτικά

με την τεχνική προσφορά.
2.1.14.4.2
Κατά την αξιολόγηση των
προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα.
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη
η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας
τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.
2.1.14.4.3
Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων (όπου προβλέπεται) γίνεται από το αρμόδιο για την
τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:
2.1.14.4.3.1 Των δειγμάτων που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά
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κατά το στάδιο έγκρισης της ΠΕΔ. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έγκρισης τροποποιηθεί η ΠΕΔ, το επισημοποιούμενο δείγμα του φορέα δεν θα ισχύει
κατά το μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
2.1.14.4.3.2 Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά
την κατακύρωση της προμήθειας.
2.1.14.4.4
Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής
των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
2.1.14.4.5
Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επίσημο δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του υλικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο
με την παράδοση του υλικού.
2.1.15
«Ταχύπλοο σκάφος» ή «σκάφος», για τους σκοπούς του παρόντος, νοείται κάθε πλωτό μέσο ανεξαρτήτως συστήματος προώσεως,
το οποίο προορίζεται για την μεταφορά προσωπικού.
2.1.16
Ως «τεχνικό υλικό» ή «υλικό» για τους σκοπούς του
παρόντος, ορίζεται κάθε ολοκληρωμένο συγκρότημα ηλεκτρομηχανολογικής,
μηχανολογικής, μηχανικής, κοινής, ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής ή ηλεκτροοπτικής φύσης, το οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την εκτέλεση της αποστολής μίας Μονάδας και δεν είναι εγκατεστημένο μόνιμα ή προσωρινά στα ταχύπλοα σκάφη.
2.1.17
«Προμηθευτής»: Ο οικονομικός φορέας που παρέχει
τα προς προμήθεια υλικά / υπηρεσίες. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο εν λόγω
όρος «προμηθευτής» που αφορά σε παρεχόμενες υπηρεσίες κατασκευής / υποστήριξης των ταχυπλόων σκαφών, τότε ως οικονομικός φορέας νοείται υποχρεωτικά συγκεκριμένο ναυπηγείο.
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2.2

Συντομογραφίες
2.2.1

ΑΕΥΠ: Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος.

2.2.2

ΤΧΕ: Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα.

2.2.3

ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.

2.2.4

ΣΠ: Συμφωνία Πλαίσιο.

2.2.5

ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

2.2.6
ΠΕΔ: Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων. Όπου στο
κείμενο αναφέρονται τεχνικές προδιαγραφές νοείται η ΠΕΔ.
ΕΟ-3 Έγγραφα Σύμβασης – Ισχύς Εγγράφων :
Όπως ΓΟ-3.
ΕΟ-4

Δικαίωμα συμμετοχής

4.1
Επιτρέπεται η συμμετοχή του κατασκευαστικού οίκου ή
εταιρείας -ών με τα έννομα δικαιώματα σχεδίασης / κατασκευής των ζητούμενων
σκαφών ή εταιρειών κατασκευής (ναυπηγεία) ανάλογων τύπων σκαφών.
4.2
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην αίτηση
και προσφορά τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των
προσώπων (επικεφαλής) τα οποία θα επιφορτισθούν σχετικά με τις υπηρεσίες /
εργασίες που ορίζονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ΕΟ-5 Κανόνες Διαφάνειας και Καταπολέμηση Διαφθοράς :
Όπως ΓΟ-5.
Ειδικές Ρήτρες
ΕΟ-6 Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όπως ΓΟ-6.
ΕΟ-7 Ευθύνη Έναντι Τρίτων
Όπως ΓΟ-7.
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Διαδικασία Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο
ΕΟ-8
Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Συμφωνίας Πλαίσιο
και των Εκτελεστικών Συμβάσεων
8.1
Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη σύναψη ΣΠ της παρούσας
διακήρυξης και των αντίστοιχων Εκτελεστικών Συμβάσεων, είναι ο ΥΕΘΑ.
8.2
Αναθέτουσα Αρχή για τη ΣΠ της παρούσας διακήρυξης είναι το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.
8.3
Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη διαδικασία για
τη σύναψη της ΣΠ και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων είναι η ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Παν.
Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7466105, FAX
210-7755188). Σημεία επαφής όπως καθορίζονται στη προκήρυξη της σύμβασης.
8.4
Η προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού μέσω της σύναψης ΣΠ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 41 του ν.3978/11 και συγκεκριμένα με την διαδικασία
του ανταγωνιστικού διαλόγου, σε διαδοχικές φάσεις όπως παρακάτω πίνακας:

Α/Α

ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1

1η

 Προκήρυξη διαγωνισμού με κοινοποίηση των «απαιτήσεων»2
 Κατάθεση από τους ενδιαφερόμενους όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αρχική τους
επιλογή , σύμφωνα με τα άρθρα 56
έως 65.
Αξιολόγηση υποψηφίων με σκοπό
τον εντοπισμό και ορισμό των
πλέον κατάλληλων οικονομικών
φορέων για την ικανοποίηση των
αναγκών ΕΔ.

1

ΕΚΤ/ΝΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ1

ΠΑΡ

(μέγιστο σε ημέρες)

60

(α)

30

(β)

Η διάρκεια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία και όπου δεν
προσδιορίζεται σαφώς σε θεσμικά κείμενα να ισχύσουν τα αναγραφόμενα στο παρόν.Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης απαίτησης παράτασης του χρόνου, αυτή θα γίνεται σε κάθε περίπτωση με
τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος στο οποίο θα αναλύονται τεκμηριωμένα οι λόγοι αίτησης παράτασης.
2
Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 3: Η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού στην
οποία γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της, οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην
εκδοθείσα ΑΕΥΠ.
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Α/Α

ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2

2η

Διεξαγωγή διαλόγου με τους επιλεγέντες (από την Φάση «1») υποψηφίους3
Προκύπτει ο «τελικός προσδιορισμός» των απαιτήσεων του σκάφους και του δείγματος που θα
κατατεθεί στη Φάση «3», ο οποίος
αποτυπώνεται στην τεχνική προδιαγραφή – ΠΕΔ που θα συνταχθεί
από το ΓΕΣ/ΔΕΔ με βάση σχετικό
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
 Κήρυξη λήξης του διαλόγου
 Ενημέρωση των συμμετεχόντων
Πρόσκληση για υποβολή τελικής
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς βάσει της τεχνικής προδιαγραφής – ΠΕΔ που συντάχθηκε στη
Φάση «2» και κατάθεση δείγματος
για αξιολόγηση πεδίου (θαλάσσιος
χώρος)
 Αξιολόγηση Προσφορών4
 Δοκιμές πεδίου/Επιχειρησιακές
Αξιολογήσεις
 Επιλογή πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς
Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» και κατάταξη των λοιπών
συμμετεχόντων σε φθίνουσα σειρά
 Κατακύρωση

3

4

5

3η

4η

5η

ΕΚΤ/ΝΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ1

ΠΑΡ

(μέγιστο σε ημέρες)

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με
έναν οικονομικό φορέα5 για την
προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού

40

(γ)

20

(δ)

10

(ε)

60

60

(στ)

20

15

(ζ)
(η)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φάση 1η
3

Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 4: Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε διάλογο με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 65, σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισμός
και ο ορισμός των πλέον κατάλληλων μέσων για την ικανοποίηση των αναγκών της.
4
Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 11
5

Ν.3978/11, Άρθρο 44
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(α)

Περίληψη σχετικών άρθρων

1

ΑΡΘΡΟ
Ν.3978/11
56

ΟΔΗΓΙΑ
ΕΚ
38

2

57

39

3

58

40

4
5
6

59
60
61

41
42
43

7
8

62
63

44
45

9

64

46

10

65

46

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων
και επιλογής των συμμετεχόντων και ανάθεση
των συμβάσεων
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του
προσφέροντος
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια.
Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
Πρότυπα που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συμπληρωματική
τεκμηρίωση
και
πληροφορίες
Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων άλλων κρατών − μελών

(β)
Η αναθέτουσα αρχή (μέσω της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί από την ΓΔΑΕΕ) αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των προσόντων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 59, τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας έκαστου υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 60 και
συντάσσει κατάλογο προεπιλογής, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά
φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν. Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις επόμενες «φάσεις» της διαδικασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15.
Φάση 2η
(γ)
Κατα τη διάρκεια του διαλόγου η αναθέτουσα αρχή (μέσω της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί από την ΓΔΑΕΕ):
1/
Μπορεί να συζητά6 με τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις
πτυχές της σύμβασης.
2/
Εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση7 όλων των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους οικονομικούς φορείς σε σχέση
με άλλους.

6
7

Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 4
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Γ- 14
3/
Δεν μπορεί να αποκαλύπτει8 στους λοιπούς συμμετέχοντες
τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα στο διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του.
4/
Συνεχίζει το διάλογο μέχρι να είναι σε θέση να προσδιορίσει
την ή τις λύσεις που ενδέχεται να ανταποκρίνονται ενδεχομένως στις ανάγκες των
ΕΔ (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν αρχικώς τεθεί), εν ανάγκη αφού προηγουμένως τις συγκρίνει.
(δ)
Από τον διάλογο θα προκύψουν συμπεράσματα αν απαιτείται τροποποίηση και αν ναι σε πόση έκταση απαιτείται, προκειμένου ο «τελικός προσδιορισμός»9 των απαιτήσεων του σκάφους να είναι με βάση τις επιχειρησιακές
απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των ΕΔ που είχαν τεθεί αρχικά στους υποψήφιους και τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών, σε
συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της ναυπηγικής.
Ταυτόχρονα προσδιορίζονται και τα χαρακτηριστικά του δείγματος
– σκάφους που θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσουν οι επιλεγέντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για αξιολόγηση στο πεδίο (θαλάσσιο χώρο) μαζί με την
τεχνική και οικονομική προσφορά τους, καθώς επίσης καθορίζεται αναλυτικά και
λεπτομερώς ο σχετικός Πίνακας Ελέγχων και Δοκιμών («απαιτήσεις», «συνθήκες
ελέγχου», «θαλάσσια περιοχή ελέγχου», «διάρκεια ελέγχου», «διαδικασία δοκιμής - ελέγχου», «βαθμολογία», κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που προκύψουν «ουσιώδεις»
τροποποιήσεις, τότε αυτές θα πρέπει να εξετασθούν από την αρμόδια ΜΕΕ «Υλικού Ειδικών Δυνάμεων» του ΓΕΣ και τα θεσμικά όργανα του ΓΕΣ (ΣΕ και Α/ΣΣ).
Φάση 3η
(ε)
Μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής10 οι προσφορές μπορεί
να αποσαφηνίζονται, να διευκρινίζονται και να τελειοποιούνται. Εντούτοις, οι εν
λόγω διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις, τελειοποιήσεις ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, των οποίων η
μεταβολή ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό ή να εισάγει διακρίσεις.
Φάση 4η
(στ) Η αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής αξιολογεί11 τις προσφορές που υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού και αφού λάβει υπόψη και τα αποτελέσματα – βαθμολογία των δοκιμών πεδίου / επιχειρησιακών αξιολογήσεων, επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 66, με τις επιφυλάξεις του άρθρου 68 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και τον συγκεκριμένο τύπο σταθμισμένης βαθμολογίας
8

Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 6
Τεχνική Προδιαγραφή – Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ)
Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 10
11
Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 2 & 11. Βαθμολογία σύμφωνα με Προσθήκη «5/Δ»
9

10
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προσφοράς (ΣΒΠ) όπως αναλύεται με σαφείς οδηγίες και παραδείγματα στον
σχετικό Ειδικό Όρο 18 του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια δοκιμών πεδίου / επιχειρησιακών αξιολογήσεων:
1/
Ο χειρισμός του σκάφους θα γίνεται από κατάλληλο χειριστή
του οικονομικού φορέα και το απαιτούμενο από την κείμενη νομοθεσία πλήρωμα
θα είναι με μέριμνα της εταιρείας.
2/
Το σκάφος ανήκει στην ιδιοκτησία της εταιρείας που συμμετέχει στη διαδικασία και πρέπει με μέριμνά της να φέρει όλα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά νομιμότητας και πλεύσης συμπεριλαμβανομένου υποχρεωτικά του
συνόλου του προβλεπόμενου εξοπλισμού.
3/
Η αρμόδια επιτροπή για αξιολόγηση δεν φέρει καμία ευθύνη
για τυχόν φθορές ή βλάβες που θα προκύψουν από οποιαδήποτε αιτία ή κακό
χειρισμό.
4/
Η εταιρεία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και υπόκειται στις νόμιμες επιπτώσεις.
5/
Σε περίπτωση κατά την οποία η επιτροπή αιτηθεί τη διενέργεια ελέγχου / αξιολόγησης που προβλέπεται από τη σχετική Προσθήκη με τίτλο
«Δοκιμές Πεδίου και Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις»και ο χειριστής αρνηθεί να την
εκτελέσει ή την εκτελέσει μερικώς, τότε η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μηδενισμού του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Φάση 5η
(ζ)
Μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής12, ο οικονομικός φορέας
(Προσωρινός Ανάδοχος) που κρίθηκε ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να κληθεί να διευκρινίσει ορισμένες
πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στην προσφορά, υπό τον όρο ότι η διευκρίνιση αυτή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των ουσιαστικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή τη δημιουργία διακρίσεων.
(η)
Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας και εν συνεχείας υποστήριξης ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης (επιθυμητών χρόνων υπογραφής εκτελεστικών
συμβάσεων), το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τα εξής:
1/
Χρόνος παράδοσης 1ου σκάφους στο πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, για αξιολόγηση και καθορισμό αυτού ως «Βιομηχανικού
Πρωτότυπου» προ της έναρξης κατασκευής των λοιπών σκαφών.
2/
Διευκρινίζεται ότι, το σκάφος – δείγμα του αναδόχου που
χρησιμοποιήθηκε κατά τη φάση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς δύναται να αποτελέσει ένα από τα υπο προμήθεια σκάφη με την προϋπόθεση ότι κα12

Ν.3978/11, Άρθρο 41, παρ. 12
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λύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της ΠΕΔ και θα υποστεί τις απαραίτητες εργασίες
συντήρησης / επισκευής που τυχόν θα απαιτηθούν.
3/

Χρονικό Πίνακα Διεξαγωγής Δοκιμών Πεδίου & Αξιολογήσε-

ων
4/
Επικαιροποιημένο Πίνακα Ελέγχων και Δοκιμών (με στοιχεία
που τυχόν θα προκύψουν από την 2η φάση)

8.5

5/

Χρονοδιάγραμμα λοιπών παραδόσεων.

6/

Λοιπά Στοιχεία

Η περίληψη της προκήρυξης της ΣΠ δημοσιεύεται ως ακολούθως:
8.5.1

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.5.2
Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
8.5.3
gdaee.army.gr.

Στους ιστότοπους του προγράμματος «Διαύγεια» και

8.5.4

Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους

φορείς:
8.5.4.1
Στα
βιομηχανικά και εμπορικά Επιμελητήρια.

βιοτεχνικά,

επαγγελματικά,

8.5.4.2
Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας /
Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ).
8.6
Οι αιτήσεις / προσφορές των Υποψηφίων μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την ημέρα και ώρα που
θα καθορίζονται στην προκήρυξη της προμήθειας.
8.7
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης με τους γενικούς και ειδικούς όρους της προμήθειας διατίθεται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως:
8.7.1 Σε έντυπη μορφή και ψηφιακή μορφή (οπτικός δίσκος – CD)
από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Διεύθυνση: Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ
902), ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
210-7466105,
FAX
210-7755188,
email:
director_dpc@gdaee.mil.gr, καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου,
Κυριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των # 15,00 # € ανά αντίγραφο μέχρι
50 φύλλα και 0,30 € για κάθε φύλλο μετά το 50o
8.7.2 Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω κόστος, κάθε αντιτύπου της
παρούσας διακήρυξης καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συμμετοχή στον
διαγωνισμό, αν λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη
έκδοση αυτής, ως ακολούθως:
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8.7.2.1
Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση
Χρηματικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες
διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 14:00).
8.7.2.2
Μέσω
κατάθεσης
του
αντιτίμου
στον
λογαριασμό της ΜΥ/ΥΠΕΘΑ, υπ΄ αριθμ.: (ΙΒΑΝ) GR77-0100-0240-0000-00023270-036 (SWIFT : ΒNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ
(Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης (Α/Α
Διακήρυξης)… – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ».
8.8
Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων / σχολίων των Υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
8.8.1 Οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας
διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον
συμμετοχής. Έγγραφα και συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό που ζητήθηκαν από
οποιονδήποτε υποψήφιο οικονομικό φορέα αποστέλλονται σε αυτόν μόνο ενώ
στους υπόλοιπους υποψηφίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής
με την οποία αποστέλλονται τα έγγραφα Κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ επιχειρησιακού φορέα του ΓΕΣ, αναθέτουσας αρχής και
οικονομικών φορέων μπορεί, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να
πραγματοποιείται ταχυδρομικώς, με φαξ, με ηλεκτρονικά μέσα, ή με συνδυασμό
των μέσων αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται για απαντήσεις /
διευκρινίσεις μη ουσιώδους περιεχομένου και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα
για τον επιχειρησιακό φορέα.
8.8.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) μέρες
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην διακήρυξη για την
παραλαβή των προσφορών. Ο επιχειρησιακός Φορέας του ΓΕΣ, είναι
υποχρεωμένος να αποκριθεί εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, μέσα σε
χρονικό διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της
σχετικής αλληλογραφίας.
8.8.3 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας,
σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορούν να ζητούν από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγραφα
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΔΔ
με το πέρας της φάσης προεπιλογής. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται στους
υποψηφίους ή στον υποψήφιο οικονομικό φορέα με καταβολή τιμήματος όμοια με
τα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006)
υπουργική απόφαση.
8.8.4 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη
εκπροσώπων του οικονομικού φορέα, σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας για την
παρουσίαση των δειγμάτων της Υπηρεσίας, τότε αυτή προγραμματίζεται από την
αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον επιχειρησιακό φορέα του ΓΕΣ, κατόπιν
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σχετικού έγγραφου αιτήματος και πραγματοποιείται σε τρεις (3) διαφορετικές
ημερομηνίες για το σύνολο των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Διευκρινίζεται ότι, οι χώροι
επίσκεψης περιορίζονται αυστηρά και ΜΟΝΟ σε αυτούς που έχουν σχέση με την
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς των
ΕΔ, σχετικά με την είσοδο – ολιγόωρη παραμονή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και το στρατιωτικό
προσωπικό που θα συνοδεύει τους εκπροσώπους δεν είναι εξουσιοδοτημένο για
παροχή διευκρινήσεων ή απαντήσεων επί ερωτημάτων σχετικά με τα είδη και τις
διαδικασίες προμήθειας.
8.9
Τα υπό προμήθεια υλικά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που
ζητούνται από το ΓΕΣ προσδιορίζονται ως εξής:
8.9.1 Προμήθεια και Εν Συνεχεία Υποστήριξη 41 ταχυπλόων
σκαφών μεταφοράς προσωπικού.
ΕΤΗ
ΔΙΜΗΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
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ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

1o ETOΣ

2o ETOΣ

3o ETOΣ

4o ETOΣ
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Ετήσια αποδεκτή ποσότητα προμήθειας ταχυπλόων σκαφών 5 έως 7 με
ανάλογη ισόποση διαμόρφωση των επόμενων ημερολογιακών ετών και των
αντίστοιχων απαιτήσεων συντήρησης σκαφών. Προσφορά που δεν καλύπτει τον
εν λόγω όρο κρίνεται μη αποδεκτή.
Η τελική ποσότητα προμήθειας (και ανάλογη προσαρμογή του αριθμού
των προς συντήρηση σκαφών) δύναται με εισήγηση της αρμόδιας ΕΔΔ κατά τις
προβλέψεις της παρ. 18.9.5.1 του ΕΟ 18, να αυξηθεί ή μειωθεί σε ποσοστό
που δεν θα υπερβαίνει το 30% της αρχικής (δηλαδή έως +/- 12 σκάφη)
αναλόγως της προσφερόμενης τιμής του τελικού μειοδότη / αναδόχου και με την
προϋπόθεση της μη υπέρβασης της προγραμματισμένης διάθεσης πίστωσης για
την κάλυψη απαιτήσεων.
8.9.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
8.9.2.1
Προσδιορισμός και υποβολή σχετικών
προτάσεων από τον προμηθευτή των απαιτουμένων εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού (εργαλείων, διαγνωστικών συσκευών και οργάνων ελέγχου),
βιβλιογραφίας και εκπαίδευσης για κάθε κλιμάκιο συντηρήσεως χωριστά, το
κόστος των οποίων να αναφέρεται στην οικονομική προσφορά, προκειμένου η
Υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα επιλογής.
8.9.2.2
Αρχική εκπαίδευση, για την οποία ο
προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση για παροχή αυτής (εκπαίδευσης)
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στην Ελλάδα και σε χρόνο και ακριβή χώρο που θα του υποδείξει η
υπηρεσία.
8.9.2.2.1
Εκπαίδευση στον χειρισμό και
συντήρηση 1ου - 2ου Κλιμακίου.
8.9.2.2.2
επισκευή 3ου έως και 4ου Κλιμακίου.

Εκπαίδευση στη συντήρηση και

8.9.2.3
Παροχή
ανάλογης
βεβαίωσης
και
πιστοποίησης στο προσωπικό, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης από την
εταιρεία, για όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης.
8.9.2.4
Προσδιορισμός και υποβολή σχετικής
προτάσεως από τον προμηθευτή, περί του τρόπου υποστήριξης λογισμικού,
εφόσον απαιτείται ή / και συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο σύστημα.
8.9.2.5
Ανάληψη υποχρέωσης από προμηθευτή για
δωρεάν παροχή τυχόν διορθωτικών βελτιώσεων – αναβαθμίσεων του
σκάφους ή κάποιου συστήματος που εξαλείφουν κατασκευαστικές ατέλειες και
ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις λοιπές βελτιώσεις – αναβαθμίσεις.
8.9.2.6
Κατάθεση
προσχεδίου
σύμβασης
εν
συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ) ( Follow On Support – FOS ), ταυτόχρονα με την
κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η οποία θα αξιολογείται και
θα βαθμολογείται ανάλογα.
8.9.2.7
Πρόταση από τον προμηθευτή για τυχόν
απάρτια ή παρελκόμενα που δύναται να επαυξήσουν την επιχειρησιακή
αξιοποίηση του σκάφους και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη
σύνθεση.
8.9.2.8
Ο
προμηθευτής
να
διαθέσει
τεχνική
υποστήριξη / βοήθεια όπως παρακάτω:
8.9.2.8.1
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
με την αποστολή τεχνικού προσωπικού, με μέριμνα του (προμηθευτή), στις
Μονάδες που θα λειτουργήσει το υλικό / σκάφος.
8.9.2.8.2
Συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη
και επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, καθ΄ όλη τη διάρκεια χρήσης του υλικού /
σκαφών.
8.9.3 Το είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
υλικών / σκαφών και παροχής υπηρεσιών, προσδιορίζονται αναλυτικά στις
Επιχειρησιακές Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Επιδόσεις Σκαφών και
Παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΑΕΥΠ, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές –
ΠΕΔ, που θα προκύψουν ως Φάση «2» του ΕΟ-8.4.
Κωδικοί CPV (Common Procurement Vocabulary)
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Α/Α
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1 Κήτη και μηχανικά ανταλλακτικά για
πολεμικά πλοία
2 Κινητήρες και μέρη κινητήρων για
πολεμικά πλοία
3 Ηλεκτρονικά
και
ηλεκτρικά
ανταλλακτικά για πολεμικά πλοία
4 Ανταλλακτικά
και
εξαρτήματα
ραντάρ
5 Διάφορα ανταλλακτικά
6 Μέρη
εξοπλισμού
ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ
7 Ανταλλακτικά
και
εξαρτήματα
ραντάρ
8 Συγκροτήματα ραντάρ
9 Συσκευές
ραδιοεντοπισμού
(ραντάρ)
10 Συσκευές ραντάρ
11 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης
και παγκόσμιου προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα)
12 Όργανα
πλοήγησης
και
μετεωρολογίας
13 Όργανα ναυσιπλοΐας
14 Εξοπλισμός προσανατολισμού
15 Πυξίδες
16 Συσκευές ηχητικού εντοπισμού
17 Συσκευές ραδιοβόλησης
18 Υπηρεσίες
επισκευής
και
συντήρησης πλοίων

CPV
35521000-2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

35521100-3
35522000-9
32352200-7
34913000-0
32352100-6
32352200-7
34932000-9
35722000-1
38115000-4
38112100-4

38100000-6
38110000-9
38111000-6
38111100-7
38113000-0
38124000-0
50241000-6

8.9.4 Τα ανταλλακτικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα, τα παρελκόμενα
έργα υποδομής και οι υπηρεσίες αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης που ζητούνται για τα προσφερόμενα υλικά, στο πλαίσιο του εκτιμώμενου συνολικού κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ), φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικοοικονομικών
Στοιχείων Αξιολόγησης.
Διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την
αποδοχή / προμήθεια των προσφερόμενων (στο πλαίσιο του ΚΚΖ) υλικών / υπηρεσιών / έργων ως προς το είδος ή / και ποσότητα, ενώ το συνολικό κόστος θα
συμβάλει στην ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.
8.10: Πηγή Χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός Συμφωνίας / Εκτελεστικών Συμβάσεων.
8.10.1 Η σύναψη της ΣΠ δεν απαιτεί χρηματοδότηση.
8.10.2 Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα
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πραγματοποιείται μετά την διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης πίστωσης η οποία στο σύνολό της ετησίως δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα της εν λόγω παραγράφου.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό κατάρτιση
Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και
ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, τα
16.020.000 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια, με χρηματοδότηση από ΕΦ 11200 και ΚΑΕ 6900 και ανώτατο ετήσιο όριο (ευρώ), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα:
1ο Έτος
3.385.562 €
2ο Έτος

4.068.500 €

ο

4.118.500 €

ο

4.097.438 €

ο

350.000 €
16.020.000 €

3 Έτος
4 Έτος
5 Έτος
ΣΥΝΟΛΟ

8.11 Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου
της υπογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των
καθοριζομένων στο άρθρο 35 του ν. 3978/11 και συγκεκριμένα:
8.11.1 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος και των
υπεργολάβων (εφόσον υφίστανται) που έχουν ορισθεί ότι θα διασφαλίσουν
δεόντως την εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχουν
στην κατοχή τους ή οι οποίες θα υποπέσουν στην αντίληψή τους κατά τη διάρκεια
της συμφωνίας πλαίσιο / εκτελεστικών συμβάσεων και μετά τον τερματισμό ή την
ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
8.11.2 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να επιτύχει τη
δέσμευση που προβλέπεται στην περίπτωση της παρ. 8.11.1 από άλλους
υπεργολάβους στους οποίους θα αναθέσει υπεργολαβία κατά την υλοποίηση της
/ των εκτελεστικής –ών σύμβασης / -εων.
8.11.3 Δέσμευση για την υποβολή επαρκών πληροφοριών σχετικά
με τους υπεργολάβους που έχουν ήδη ορισθεί, οι οποίες να επιτρέπουν στην
αναθέτουσα αρχή να διαπιστώσει για καθέναν από αυτούς αν διαθέτει τις
απαιτούμενες δυνατότητες, προκειμένου να προστατευθεί δεόντως η
εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών στις οποίες έχουν
πρόσβαση ή τις οποίες θα κληθούν να παράσχουν στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων υπεργολαβίας τις οποίες θα ασκήσουν.
8.11.4 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να παράσχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται στην περίπτωση της παρ. 8.11.3 για τους νέους
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υπεργολάβους πριν την ανάθεση υπεργολαβίας σε αυτούς.
Διευκρινίζεται ότι, τα μέτρα και οι απαιτήσεις της παραγράφου 8.11 πρέπει να
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας
για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως δε τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού
Ασφαλείας (ΕΚΑ) του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ που κυρώθηκε με τη με αριθμό
Φ.120/11/143542/Σ.2016/26.6.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄
1369) και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ) της
ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Φ.120/1/136775/ Σ.486/14.2.2005
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 338) ή προς τις τυχόν ειδικές
διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε διμερείς και
διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η Ελλάδα. Διαπιστεύσεις ασφαλείας
σε άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται κατ’ αρχάς ισότιμες
με εκείνες που εκδίδονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με την επιφύλαξη
της δυνατότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διενεργήσει και να λάβει
υπόψη του περαιτέρω έρευνες με δική του πρωτοβουλία, εάν θεωρηθεί αναγκαίο.
Σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 65 του Ν.3978/11, η προσκόμιση της
διαπίστευσης ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία κατά το στάδιο που έπεται της
επιλογής των οικονομικών φορέων, με βάση τη θετική αξιολόγηση των
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής (1ο στάδιο κλειστής διαδικασίας) και η μη
προσκόμισή της αποκλείει τη συμμετοχή του φορέα στον ανταγωνιστικό διάλογο.
8.12 Όροι ασφάλειας εφοδιασμού: Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια
εφοδιασμού εξειδικεύουν τα διαλαμβανόμενα των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν. 3978/11 και έχουν ως ακολούθως:
8.12.1 Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που παρέχει στην αναθέτουσα
αρχή επαρκή απόδειξη ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να τηρήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση
των
εμπορευμάτων (σκαφών)
που συνδέονται με τη σύμβαση,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμπληρωματικής τεκμηρίωσης που
παρέχεται από το ενδιαφερόμενο κράτος − μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη −
μέλη.
8.12.2 Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η
οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του προσφέροντος
θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις διευκρινιζόμενες στα έγγραφα
της σύμβασης απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την ασφάλεια του
εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην
αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν
δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές. Στο πλαίσιο της
πιστοποίησης της οργάνωσης του εφοδιαστικού συστήματος του προσφέροντος,
μπορεί να του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους και μεταφορείς από
συμμαχικές χώρες και να αποφύγει υπεργολάβους από χώρες στις οποίες ισχύει
ειδικό καθεστώς που επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού
εξοπλισμού.
8.12.3 Τη δέσμευση, εκ μέρους του προσφέροντος, ότι θα
εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της αναθέτουσας αρχής
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συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
συμφωνηθούν και ιδίως εντός των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης
χρόνων απόκρισης.
8.12.4 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα διασφαλισθούν η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός ή οι προσαρμογές των προμηθειών που
αποτελούν το αντικείμενο της ΣΠ.
8.12.5 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι η αναθέτουσα
αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην
οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία
θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής.
8.12.6 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα παράσχει
στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
συμφωνηθούν από κοινού κατά τη συνομολόγηση της ΣΠ, τον κατασκευαστικό
φάκελο και όλα τα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ειδικά μέσα που είναι
αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επί μέρους στοιχείων,
συναρμολογημένων μερών, καθώς και ειδικό εξοπλισμό δοκιμών,
περιλαμβανομένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών και των οδηγιών χρήσης
στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι πλέον σε θέση για οποιαδήποτε
αιτία να παράσχει τον αναγκαίο εφοδιασμό.
8.12.7 Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο
των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση εκ μέρους τους επί των
διαλαμβανομένων στις παραγράφους από 8.12.1 έως και 8.12.6 του παρόντος
όρου, με ταυτόχρονη αποδοχή υποβολής εκ μέρους τους εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή υποστηρικτικού υλικού ή / και
υλικού τεκμηρίωσης κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του ΓΕΣ .
8.13 Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς και
διαμονής των μελών της επιτροπής ελέγχου υλοποίησης συμβατικών
υποχρεώσεων κατά την φάση της κατασκευής και συντήρησης των σκαφών,
καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΠ. Η περιοδικότητα επισκέψεων ελέγχου της
επιτροπής καθορίζεται σε 2 φορές ανά εκτελεστική σύμβαση και σε ακριβή χρόνο
που θα συμφωνείται από κοινού με τον ανάδοχο.
8.14 Εξέλιξη της διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) και
επανάληψη διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν.3978/2011.
ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής
9.1

Για τη νομιμοποίηση του υποψηφίου όπως καθορίζονται στο ΓΟ-9.

9.2
Την προσωπική κατάσταση υποψηφίου και την επαγγελματική επάρκειά του όπως καθορίζονται στο ΓΟ-9.
9.3

Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επάρκεια Υποψηφίου
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Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση καθορίζονται τα εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

1.

α)

β)

γ)

13

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια του οικονομικού φορέα / ναυπηγείου αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων,
στο ύψος κατ’ ελάχιστο των 200.000 € και μέγιστο
1.000.000 € .
Μέσο όρο ετήσιων πρόσφατων ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας κατ’ ελάχιστο
στο ύψος των 200.000 € και μέγιστο 1.000.000 €.
Διευκρίνιση: Οικονομικός φορέας που έχει ζημιογόνους (άνω
του ενός) ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων αποκλείεται της διαδικασίας
Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης15, για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά έτη [για τις τρεις (3) τελευταίες (ολοκληρωμένες) οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο], ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα / ναυπηγείου, στο μέτρο που οι πληροφορίες
σχετικά με τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι διαθέσιμες.
Τούτο επιπροσθέτως να αποδεικνύεται από τα οικονομικά
μεγέθη του προμηθευτή / παρόχου / ναυπηγείου τα οποία
κατ’ ελάχιστο πρέπει να αντιστοιχούν σε μέσο ετήσιο κύκλο
παροχής (τελευταίας 3ετίας):
Κύκλος εργασιών έως 200.000
Κύκλος εργασιών από 200.001 έως 300.000
Κύκλος εργασιών από 300.001 έως 400.000
Κύκλος εργασιών από 400.001 έως 500.000
Κύκλος εργασιών από 500.001 έως 600.000
Κύκλος εργασιών από 600.001 έως 700.000
Κύκλος εργασιών από 700.001 έως 800.000
Κύκλος εργασιών από 800.001 έως 900.000
Κύκλος εργασιών από 900.001 έως 1.000.000
Κύκλος εργασιών από 1.000.001 και άνω

Αναλογική
βαθμολογία
13
με άριστα

100

Αναλογική
βαθμολογία
14
με άριστα

100
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Η άριστη βαθμολογία λαμβάνεται για 1.000.000 και άνω
Η άριστη βαθμολογία λαμβάνεται για 1.000.000 και άνω
15
«Αντικείμενο σύμβασης», σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 56
(ν.3978/11) θεωρείται το «φυσικό αντικείμενο» και το «οικονομικό μέγεθος» της υπό ανάθεση
σύμβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό», ήτοι, προμήθεια ταχυπλόων σκαφών RIB 12 – 12,5
μέτρων, καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού των σκαφών αυτών.
14
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9.4

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα Υποψηφίου

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1.

Οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών
φορέων / ναυπηγείων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα
με τις παραγράφους 2 και 3
Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων / ναυπηγείων
μπορούν, κατά γενικό κανόνα, να αποδεικνύονται με τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη
σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών ή
των υπηρεσιών:
Υποβολή του καταλόγου εργασιών (εκπαίδευση προσωπικού
/ πιστοποίηση, συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμό σε αντίστοιχου τύπου ταχύπλοα σκάφη ή /και μεγαλύτερων διαστάσεων) που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία
πέντε έτη (Συμβάσεις / αναθέσεις παροχής υπηρεσιών από
το έτος 2011 και μετέπειτα), συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα εν
λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον
τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και
αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα εν
λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρμόδια αρχή στην αναθέτουσα αρχή,
Yποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που
πραγματοποιήθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι
ή ιδιώτες.
Οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης
είναι ιδιώτης αγοραστής, με πιστοποίηση του αγοραστή ή, εάν
τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού
φορέα
Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα / ναυπηγείου είτε όχι, ιδίως δε των
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις έργων, με υπόδειξη αυτών που ο εργολήπτης θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου.
Με τον έλεγχο των εν λόγω στοιχείων απαιτείται να αποδεικνύεται η δυνατότητα του ναυπηγείου να εκτελεί ταυτόχρονα
εργασίες τουλάχιστον σε 2 σκάφη.
Με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που
λαμβάνει ο οικονομικός φορέας / ναυπηγείο για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας, καθώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την πνευματι-

2.

α)

β)

γ)

δ)

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

Αναλογική
βαθμολογία
με βάση τη
συνολική
αξία των
εργασιών
κατά την
τελευταία
5ετία
με βαθμό
από 0 - 100

Αναλογική
βαθμολογία
με βάση τη
συνολική
αξία των
υλικών
που παραδόθηκαν
κατά την
τελευταία
5ετία
με βαθμό
από 0 - 100
Αναλογική
βαθμολογία
με βάση
την αξιολόγηση του
εμπλεκόμενου
προσωπικού με
βαθμό από
0 - 100
Αναλογική
βαθμολογία
με βάση
την αξιολό-
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Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

κή ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, επειδή οι περιγραφόμενες υπη- γηση της
ρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές ναυτι- πληρότητας
κής, αρχιτεκτονικής και μηχανικής, αλλά και σε διεθνείς ρυθ- του τεχνιμιστικούς κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας και σωστής συλλο- κού εξοπγικής τεχνικής υποστήριξης, απαιτείται έλεγχος διενεργούμε- λισμού και
νος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρ- των υπομόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ- βαλλόμενος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την προϋπό- νων πιστοποιήσεων
θεση ότι αυτός ο οργανισμός είναι μέλος διεθνούς αναγνωή/και διακιρισμένου οργανισμού ή ένωσης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τις
ολογητικών
εγκαταστάσεις, το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή και για την κάτις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον λυψη της
κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός απαίτησης
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
και με
ποιότητας. Ο περιγραφόμενος έλεγχος διενεργείται με βάση βαθμό από
τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς ενός ή περισσοτέ0 - 100
ρων μελών της ΔΕΝ (IACS), αθροιστικά ή διαζευκτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα,
εμπειρία και αξιοπιστία του φορέα. Στο 1ο στάδιο της διαδικασίας και συγκεκριμένα κατά τη φάση της ποιοτικής επιλογής,
ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά για τις εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης των σκαφών, υποχρεούται να υποβάλει το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας
που πιστοποιεί τα προαναφερθέντα. Συγκεκριμένα για την
προαναφερθείσα αξιολόγηση είναι υποχρεωτική η υποβολή
πιστοποιητικών / εκθέσεων επιθεωρήσεων από μέλος της
IACS, στα οποία θα προσδιορίζονται οι δυνατότητες / ικανότητες του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα συγκεκριμένα
διεθνή πρότυπα και ανά αντικείμενο (κατ’ ελάχιστο):
1) Εγκαταστάσεις αρχικής κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, διορθωτικών επεμβάσεων στα πλαστικά μέρη (γάστρας και υπερκατασκευής) των FRP σκαφών.
2) Διαδικασίες επιθεώρησης εργασιών (σε όλες τις φάσεις
της «παραγωγικής διαδικασίας» και πιστοποίησης τελικού
προϊόντος (κατασκευασμένου ή συντηρημένου – επισκευασμένου).
3) Χώροι και συνθήκες αποθήκευσης υλικών και ειδών ειδικού χειρισμού για υπηρεσίες σε FRP σκάφη.
4) Επάρκεια απαιτούμενου εξοπλισμού, περιοδικών ελέγχων και πιστοποίησης αυτού.
5) Τρόπος εκτέλεσης και παροχής των υπηρεσιών, ανά
είδος εργασίας.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά καλύπτουν τις
απαιτήσεις του παρόντος όρου τότε δεν διενεργείται περαιτέρω έλεγχος από την αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση η
ΕΔΔ διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης και ελέγχου κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής.
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Α/Α

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση που το ναυπηγείο εφαρμόζει ιδιαίτερα μέτρα
σχεδίασης / κατασκευής για σκάφη τύπου RIB, τότε οφείλει να
υποβάλει σχετικά στοιχεία και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά την πιστοποίηση της γάστρας.
Ένας οικονομικός φορέας / ναυπηγείο μπορεί, ενδεχομένως
και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες
άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα
αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή
του τα απαραίτητα μέσα, παραδείγματος χάρη με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τα αναγκαία μέσα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο υπ. αριθ. 9.6.2 που ακολουθεί
Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων
Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών πλαίσιο /
συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες και παροχή υπηρεσιών κατασκευής / συντήρησης, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες και
να κατασκευάσουν τα σκάφη θα αξιολογείται υποχρεωτικά
ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας,
της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους, με την υποχρεωτική
υποβολή αντιγράφων συμβάσεων (ή σε περίπτωση διαβαθμισμένης σύμβασης κοινοποίηση στοιχείων επαφής με αρμόδιο χειριστή για αναζήτηση πληροφοριών) που θα αποδεικνύουν τα υποβληθέντα στοιχεία.

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

50

100
50
100
Αναλογική
βαθμολογία
με βάση την
αξιολόγηση
του αριθμού
των σκαφών
που έχουν
κατασκευασθεί και
βρίσκονται
σε χρήση
από ΕΔ - ΛΣ
16
- ΔΑ της
χώρας στην
οποία εδρεύει ο οικονομικός
φορέας,
καθώς και
αριθμό σκαφών που
έχουν συντηρηθεί και
με βαθμό
από 0 - 100

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:
 Η βαθμολογία βάσει της οποίας οι υποψήφιοι θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά και θα προεπιλεγούν / προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά
16

ΕΔ: Ένοπλες Δυνάμεις (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία), ΛΣ: Λιμενικό Σώμα / Ακτοφυλακή,
ΔΑ: Δυνάμεις Ασφαλείας
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(πρώτοι με την καλύτερη / μέγιστη βαθμολογία) με μέγιστο αριθμό έως δεκαπέντε (15), προκύπτει από τις ανωτέρω παραγράφους 9.3 και 9.4
 Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδείξει την
οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο και νόμιμα αποδεκτό και «ισοδύναμο».
 Από την τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να
προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στην διαγωνιζόμενη εταιρία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις και καλύπτει τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
της Συμφωνίας Πλαίσιο, καθώς και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές, ώστε να κριθεί αν ο οικονομικός φορέας καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης.
 Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων λήφθηκαν υπόψη κατά περίπτωση και σε όση έκταση κρίθηκε αναγκαία και δεν αντίκειται στον ν.3978/11, και τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
 Σε περίπτωση που το ναυπηγείο δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ετών, τότε οι αναφερόμενες απαιτήσεις για την τριετία (οικονομικής επάρκειας και τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας), θα προσδιορίζονται
αναλογικά με την περίοδο της λειτουργίας (ολοκληρωμένων οικονομικών χρήσεων) του ναυπηγείου.
 Υπολογισμός «Αναλογικής Βαθμολογίας» στην περίπτωση που υφίστανται απόλυτα αριθμητικά μεγέθη
Με τον όρο «αναλογική βαθμολογία» νοείται η βαθμολόγηση των
προσφερόμενων τιμών σε μια κλίμακα από 0 έως 100. Η καλύτερη βαθμολογία
(max) είναι το 100 και η χειρότερη (min) το 0.
Η βαθμολογία («Χ΄») δίδεται από τον τύπο:
για τα μεγέθη που η Βέλτιστη προσφερόμενη τιμή είναι η μεγαλύτερη
ή
για τα μεγέθη που η Βέλτιστη προσφερόμενη τιμή είναι η μικρότερη
με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον.
9.5
Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης
ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του ν.3978/2011, καθορίζονται ως εξής:
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9.5.1 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής (ναυπηγείο) θα πρέπει
να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001
“Quality Management Systems − Requirements” ως ισχύει ή κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 1.2.2. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση κατά ISO 9001 πρέπει να
αφορά υποχρεωτικά τα είδη της συγκεκριμένης συμφωνίας πλαίσιο, ήτοι,
κατασκευή / συντήρηση / επισκευή / προμήθεια και παροχή υπηρεσιών
ενισχυμένων πλαστικών φουσκωτών σκαφών RIB (Fiber Reinforced Plastics –
FRP / GRP)
9.5.2 Όπου απαιτούνται εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, θεωρήσεις
και έλεγχοι, τότε αυτές θα διενεργούνται από έναν ή περισσοτέρους νηογνώμονες, αθροιστικά ή διαζευκτικά, μέλη της ΔΕΝ (IACS), με βάση τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, εμπειρία και αξιοπιστία του οικονομικού φορέα (κατασκευαστή / ναυπηγείο)..
9.5.3 Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά
από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη −
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή
πιστοποιήσεις ή δικαιολογητικά τεκμηρίωσης από μη διεθνώς αναγενωρισμένους
δυνατόν να γίνουν αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά όπου προβλέπεται
αναλογική βαθμολογία θα λαμβάνουν δυσμενέστερη βαθμολογία σε σχέση με τα
λοιπά.
9.5.4 Η ποιότητα που προσδιορίζεται από τις Επιχειρησιακές
Απαιτήσεις του ΓΕΣ, τα τεχνικά σχέδια και τις απαιτήσεις του Αγοραστή σύμφωνα
με τη ΣΠ και τις αντίστοιχες εκτελεστικές συμβάσεις, καθώς και ο έλεγχος που
επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή, είναι αποκλειστικά ευθύνη του προμηθευτή.
9.5.5 Ο Αγοραστής συνδυαστικά με τα αναφερόμενα στην παρ.
8.13, διατηρεί το δικαίωμα, είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προς
τούτο εκπροσώπου του, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στον τελικό ανάδοχο, να
επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις αυτού, προκειμένου να ενημερώνεται για την
πρόοδο και εξέλιξη της σύμβασης και να εποπτεύει τη διενέργεια των
προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών. Κατά την παραλαβή των υλικών και
προκειμένου αυτά να γίνουν αποδεκτά, διατηρεί επίσης το δικαίωμα εκτέλεσης
ελέγχων και δοκιμών που απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης.
9.6

Επιπρόσθετα να υποβληθούν τα παρακάτω:

9.6.1 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
9.6.2 Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της ΣΠ και των
αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων στην περίπτωση που ανακηρυχθεί
ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο τα
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δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής του ΓΟ-9 μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
9.6.3 Όροι Διαχείρισης Ποιότητας:
α. Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 εν ισχύ ή πιστοποιητικό ισοδύναμου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.3978/11.
β. Όσον αφορά την άσκηση Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας,
αυτή υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού (όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)) ή και στην επιχειρησιακή αποστολή,
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας,
το AQAP 2070 και Οδηγιών της ΓΔΑΕΕ.
γ. Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο κατασκευαστής θα
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με
διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP 2110. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας του
συστήματος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης
Ποιότητας.
δ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (quality plan) που θα συντάξει ο Προμηθευτής
/ Κατασκευαστής σύμφωνα με το AQAP 2105 και το οποίο θα πρέπει να γίνει
αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Στις συμβάσεις
που υπογράφει με τους υποκατασκευαστές / υποπρομηθευτές του θα περιέχεται
πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, όταν αυτό
ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.
ε. Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC)
που θα εκδοθεί από τον Προμηθευτή/Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από
τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του Προμηθευτή/Κατασκευαστή.»
ΕΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής
Όπως Γ.Ο 10
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ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού
θα γίνει με τα κριτήρια του ΕΟ-9 και του ΓΟ-11.
ΕΟ-12 Σύνταξη Προσφορών
12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή
απορρίψεως τα ακόλουθα:
12.1.1 Δήλωση του συμμετέχοντος στη διαδικασία για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις 180 ημέρες από την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς. Όταν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους
από την Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση με την προσφορά τους εκτός εάν παραταθούν μεταγενέστερα εγγράφως από τους προσφέροντες.
12.1.2 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,
ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων
της παρούσας και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού
των ΕΔ
12.1.3 Αναλυτικό πίνακα (Φύλλο) συμμόρφωσης για κάθε μία από
τις απαιτήσεις του αγοραστή όπως αυτές αναλύονται στη σχετική ΠΕΔ, που θα
συνταχθεί.
12.1.4 Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής / εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος
για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση.
12.1.5 Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). Σε περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη συμφωνία / συμβάσεις στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή
του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία.
12.1.6 Σύντομη παρουσίαση εταιρείας (ή εταιρειών σε περίπτωση
κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέπεται να
εργαστεί για την υλοποίηση – υποστήριξη της προμήθειας.
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12.1.7 Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών, το οποίο οφείλει να είναι σύμφωνο με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τους ΕΟ.
12.2 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
12.3 Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε
μέλος της. Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος
της κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της
σύμβασης.
12.4 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών
τεχνικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.5 Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
12.6 Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη
με τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων της συμφωνίας - σύμβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.7 Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή
της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο
της συμφωνίας - σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
12.8 Ως νόμισμα των προσφορών ορίζεται το Ευρώ (€).Η προμήθεια
απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ, σύμφων με το άρθρο 27 του
Ν.2859/2000.
12.9 Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, είναι κατ’ εφαρμογή του
Ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85 Α΄/12-5-2016)σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη
φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων.
12.10 Από τις κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται µόνο επί της αξίας των υλικών ή εργασιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται για την υπογραφή δημόσιας σύμβασης με κρατήσεις που αναλύονται:
4 % υπέρ ΜΤΣ
0,080% Χαρτόσημο υπέρ δημοσίου
0,016% υπέρ ΟΓΑ
Σύνολο κρατήσεων :4,096 %.
12.10.1
Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού επιβαρύνονται με
Φόρο Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών
επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που
απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών
συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους.
12.10.2
Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται από τον φορέα οικονομικής μέριμνας, όπως θα οριστεί στην κατακύρωση.
12.11 Άλλα έξοδα προμήθειας / παροχής υπηρεσιών τα οποία βαρύνουν
τον Προμηθευτή είναι τα ακόλουθα:
12.11.1 Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, εργαστηριακών ελέγχων δειγμάτων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
12.11.2 Κάθε άλλο τυχόν έξοδο, το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην
προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
12.12 Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση
των επιμέρους συμβατικών αντικειμένων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή στο υλικό που αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται από την
επιτροπή ότι έχει συνυπολογιστεί η τιμή του και προσφέρεται άνευ εταίρου κόστους.
12.13 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών
οικονομικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΕΟ-13 Προέλευση και Κατασκευή Προϊόντων
Όπως ΓΟ-13.
ΕΟ-14 Κωδικοποίηση Υλικών
Όπως οι προβλέψεις του ΓΟ-14 και του Παραρτήματος «Δ».
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ΕΟ-15 Υποβολή Προσφορών
15.1 Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα
(1) αντίγραφο, στα ελληνικά, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς:
15.1.1

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

15.1.2

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το δια-

15.1.3

Ο αριθμός της διακήρυξης.

15.1.4

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

15.1.5

Τα στοιχεία του αποστολέα.

γωνισμό.

15.2 Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους
υποφακέλους ως κάτωθι:
15.2.1
Υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που
περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά / απαιτούμενα στοιχεία
από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (ΓΟ-12 και EO-12).
15.2.2
Υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγύηση συμμετοχής.
15.3 Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
15.4 Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο
στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
15.5 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω του μεγάλου όγκου, να τoπoθετηθoύv στov υποφάκελο τεχνικής
προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov υποφάκελο
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις
του υποφακέλου.
15.6 Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται στην
ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
15.7 Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των
φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
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προσθήκη. Τα στοιχεία των φακέλων απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
15.8 Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται με συνημμένη επιστολή ή
ιδιόχειρα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Παραλαμβάνονται με
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης.
15.9 Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν.
15.10 Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
15.11 Εναλλακτικές προσφορές θα γίνονται δεκτές κατά περίπτωση
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και κατόπιν σχετικής τεχνικής αξιολόγησης.
15.11.1
Για κάθε προσφερόμενο είδος / σύνθεση, θα υποβάλλεται ανεξάρτητο Φύλλο Συμμόρφωσης με την αντίστοιχη βιβλιογραφία (τεχνικά
εγχειρίδια, διαφημιστικά φυλλάδια – Brochures, κλπ).
15.11.2
Απαιτείται η κατάθεση των προβλεπόμενων δειγμάτων (ανεξάρτητων) για αξιολόγηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν κοινά απάρτια
μεταξύ των δειγμάτων «κύριου» και «εναλλακτικού» προσφερόμενου προϊόντος,
τότε έλεγχο θα υποστούν μόνο τα διαφορετικά απάρτια.
15.11.3
Αντίστοιχα ότι στοιχεία απαιτούνται από τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι κοινά, δεν απαιτείται η «συμπληρωματική» υποβολή
τους. Παραπομπές σε κοινή βιβλιογραφία επιτρέπεται.
15.11.4
Οι εναλλακτικές προσφορές δύναται να διαφοροποιούνται από τα αναγραφόμενα στις απαιτήσεις της ΠΕΔ, με την προϋπόθεση ότι,
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορισθεί σ΄αυτή και τα χαρακτηριστικά – επιδόσεις των προσφερομένων ειδών να είναι «ανώτερα» από τα
περιγραφόμενα στην ΠΕΔ.
15.12 Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.13 Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, 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 την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληρο-
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φορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων
προσφορών.
15.14 Η κοινοπραξία ή η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό
φάκελο προσφορών, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο προσφορών, αναγράφεται η
ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της ΣΠ που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος.
15.15 Με την υποβολή του φάκελου προσφορών κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης της συμφωνίας στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της συμφωνίας - εκτελεστικών συμβάσεων.
15.16 Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας
ή ένωσης οικονομικών φορέων κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο
περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
15.17 Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, δίνονται
μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον όρο ότι
τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις
που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των στοιχείων του
φάκελου προσφορών ή το αντικείμενο της ΣΠ. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
15.18 Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι
σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως
απαράδεκτος.
ΕΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, η οποία
ισχύει για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών (180) ημερών από την επόμενη της κατάθεσης των προσφορών.
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ΕΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών
17.1 Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής
προσφοράς», την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη παρουσία
των υποψηφίων που προσκλήθηκαν ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εν συνεχεία η ΕΔΔ σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει την πληρότητα και κανονικότητά τους σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.
17.1.1

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

17.1.1.1
Αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Τεχνικής
Προσφοράς», μovoγράφovται και σφραγίζovται από την ΕΔΔ όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.
17.1.1.2
Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τα έγγραφα
της σύμβασης η ΕΔΔ εισηγείται τον αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών που γίνονται αποδεκτές.
17.1.1.3
Σε περίπτωση που παρουσιασθούν αποκλίσεις των δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά από τα πραγματικά, τότε η
επιτροπή απορρίπτει την προσφορά ως απαράδεκτη.
17.1.2
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό με σχετική
εισήγηση το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων για τους
οποίους θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
17.1.3
Η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την έκδοση απόφασης,
μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και
έγγραφα που υπέβαλαν, αναφορικά με την προσφορά τους, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινήσεις
που παρέχονται δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή
το αντικείμενο της σύμβασης.
17.1.4
Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, o οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
17.2 Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για την αποσφράγιση και τον
έλεγχο των οικονομικών προσφορών.
17.3 Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές
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κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
17.4 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των
υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των
οικονομικών προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με το κριτήριο
ανάθεσης που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που υποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή.
ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζονται τα ακόλουθα:
18.1
Κριτήριο για την ανάθεση της ΣΠ είναι αποκλειστικά η «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».
18.2 Για την αρχική αξιολόγηση της προσφοράς με σκοπό την σύναψη
της Συμφωνίας Πλαίσιο θα εφαρμοσθεί ο τύπος17 ανάδειξης της συμφερότερης
προσφοράς:
Όπου,
ΣΒΠ: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς
ΑΤ: Η αναλογική βαθμολογία της Ανηγμένης Τιμής
ΚΚΖ: Η αναλογική βαθμολογία του Κόστους Κύκλου Ζωής
Συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά που συγκεντρώνει την
μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ). Προσφορές που συγκεντρώνουν
την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ) καλούνται «ισοδύναμες».
Σε περίπτωση που «ισοδύναμες»18 προσφορές είναι οι συμφερότερες,
τότε «μειοδότης» / ανάδοχος ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που
πρόσφερε χαμηλότερη τιμή C2.
Σε περίπτωση που υπάρχει «ισοτιμία», δηλαδή, η «τιμή προσφοράς»
είναι ίδια, τότε η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, περαιτέρω διαπραγματεύσεων
με τους οικονομικούς φορείς που τις υπέβαλαν εξασφαλίζοντας την ίση
μεταχείριση αυτών, για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών όρων των
προσφορών που είχαν υποβληθεί και την ανάδειξη ενός και μόνο «μειοδότη».
ΑΤ: Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής προσφοράς προς την
συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. Η προσφορά με το μικρότερο
17
18

ΥΑ υπ. αριθ. 246883, ΦΕΚ Β΄482/18 Μαρ 2008, Άρθρο 1, παρ. 2 και παρ. 3
Ν.3648/08, Άρθρο 37, παρ. 16, σελ. 542
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λόγο βαθμολογείται με 100 (άριστα) και οι υπόλοιπες προσφορές
βαθμολογούνται αναλογικά (προς τα κάτω).
ΚΚΖ(Κόστος Κύκλου Ζωής): Ομοίως προσφορά με το μικρότερο κόστος κύκλου
ζωής βαθμολογείται με 100 (άριστα) και οι υπόλοιπες προσφορές
βαθμολογούνται αναλογικά (προς τα κάτω)
Διευκρινίζονται τα εξής:
«Τιμή προσφοράς» θεωρείται η τιμή που αντιστοιχεί στον συμβολισμό
C2 (κόστος Απόκτησης) του ΚΚΖ, όπως αναλύεται στην Προσθήκη «7» του παραρτήματος «Δ» και θα υποβλυθεί αναλυτικά σύμφωνα με την παρ. 18.3.
Η «συνολική βαθμολογία» της τεχνικής αξιολόγησης αφορά αποκλειστικά και μόνο την βαθμολογία που λαμβάνει το σκάφος κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια των απαιτήσεων του Παραρτήματος «Δ») και των αποτελεσμάτων από τις δοκιμές πεδίου και επιχειρησιακές αξιολογήσεις.
Για την εξασφάλιση των βασικών αρχών της διαφάνειας, αποφυγής διακρίσεων, ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και την επίτευξη του ρεαλιστικού ανταγωνισμού και της αντικειμενικότητας των διαδικασιών, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία μέσω των σχετικών προτάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων δύναται να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανεξαρτήτως της «απόλυτης τιμής απόκτησης» των
προσφερόμενων προϊόντων αυτής, με πλήρη και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία συνεξετάζοντας το συνολικό Κόστος του Κύκλου Ζωής των υπό προμήθεια
ειδών.
Επεξήγηση:
Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές από τις εταιρείες για διαφορετικούς τύπους σκαφών (που πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος «Δ»)
τότε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) υποχρεούται να συντάξει τον
Πίνακα όπως το παρακάτω υπόδειγμα:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α
Α/Α ΣΥΜΒΟΛΟ Σκάφος
Σκάφος …
…
1
ΑΤ
2
ΚΚΖ
3
ΣΒΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ

Σκάφος …

Σκάφος …

……

ΚΚΖ(Κόστος Κύκλου Ζωής): Αφορά στα είδη που προσδιορίζονται από τον τύπο
της Προσθήκης «7/Δ», με σύμβολα C2 (Κόστος Απόκτησης) C3 (Λειτουργικό
Κόστος) C4 (Κόστος Συντήρησης – Επισκευών) και C6 (Διάφορα Κόστη, συμπεριλαμβανομένου τυχόν απαιτήσεων υποδομών κατασκευής και εν συνεχεία υποστήριξης) προσφορά με το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται αναλογικά.

Comment [EL1]: Πρόταση να γραφεί
το κόστος απόκτησης C2
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Υπολογισμός «Αναλογικής Βαθμολογίας»
Με τον όρο «αναλογική βαθμολογία» νοείται η βαθμολόγηση των προσφερόμενων τιμών σε μια κλίμακα από 0 έως 100. Η καλύτερη βαθμολογία
(max) είναι το 100 και η χειρότερη (min) το 0.
Η βαθμολογία δίδεται από τον τύπο
για τα μεγέθη που η Βέλτιστη προσφερόμενη τιμή είναι η μεγαλύτερη
ή
για τα μεγέθη που η Βέλτιστη προσφερόμενη τιμή είναι η μικρότερη
με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον.
Συγκεκριμένα:
Παράδειγμα
Έστω, ότι υπάρχουν προσφορές 3 εταιρειών («Α», «Β» και «Γ»)
Εταιρεία «Α»
Τιμή Προσφοράς (C2CA):
2.800 €
Βαθμολογία (B): 85
ΑΤ = C2CA/B=2.800/85=32,941 €
Συνολικό ΚΚΖ: 5.000.000€
Εταιρεία «Β»
Τιμή Προσφοράς (C2CA):
Βαθμολογία (B): 90
Συνολικό ΚΚΖ: 4.500.000€
Εταιρεία «Γ»
Τιμή Προσφοράς (C2CA):
Βαθμολογία (B): 100
Συνολικό ΚΚΖ: 6.000.000€

3.000 €
ΑΤ = C2CA/B=3.000/90=33,333 €

2.900 €
ΑΤ = C2CA/B=2.900/100=29 €

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι, οι βέλτιστες προσφερόμενες τιμές για «Ανοιγμένη Τιμή» (ΑΤ) και συνολικό Κόστος Κύκλου Ζωής
«ΚΚΖ» είναι:
ΑΤ: 29 €
ΚΚΖ: 4.500.000 €
Αναλογική βαθμολόγηση των ΑΤ και ΚΚΖ για κάθε εταιρεία:
Εταιρεία
ΑΤ(
)
ΚΚΖ(
)
100*29/32,941=88,04 100*4.500.000/5.000.000=90
Α
100*29/33,33=87
100*4.500.000/4.500.000=100
Β
100*29/29=100
100*4.500.000/6.000.000=75
Γ

Comment [EL2]: Αντικατάσταση με τον
τύπο εξίσωσης
για τα μεγέθη που η Βέλτιστη προσφερόμενη τιμή είναι
η μεγαλύτερη και
για τα
μεγέθη που η Βέλτιστη προσφερόμενη τιμή
είναι η μικρότερη
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Προσδιορισμός Σταθμισμένης Βαθμολογίας ανά Προσφορά Εταιρειών
(ΣΒΠ)
Εταιρεία «Α»
ΣΒΠ = 0,9*88,04+0,1*90=88,24
Εταιρεία «Β»
ΣΒΠ = 0,9*87+0,1*100=88,3
Εταιρεία «Γ»
ΣΒΠ = 0,9*100+0,1*75=97,5
Από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι, συμφερότερη προσφορά είναι η
προσφορά που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ),
δηλ. η προσφορά της εταιρείας «Γ», η επόμενη είναι η προσφορά της εταιρείας
«Β» και τελευταία της εταιρείας «Α».

Comment [EL3]: Επαναδιατύπωση

Ανάλογα συμπεραίνεται ότι, η ΣΒΠ της «ιδανικής προσφοράς» ισούται
με 100.
18.3 Η τιμή προσφοράς (Κόστος Απόκτησης C2) αφορά στην τιμή
απόκτησης του σκάφους σύμφωνα με την σύνθεση της παρ. 2.α.(2)(β)1 της
Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ» και των επιπρόσθετων στοιχείων της
Αρχικής εκπαίδευσης και παροχής Αρχικής Υποστήριξης για τα πρώτα 7 έτη.
Στην οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει ανάλυση
της εν λόγω προσφερόμενης τιμής ως εξής:
Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
2
3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκάφος
Σκάφος
Σύστημα πρόωσης
Συσκευή VHF επικοινωνιών ναυτικού
τύπου
Ραδιο – ηχο – ναυτιλιακός εξοπλισμός,
λοιπά όργανα ναυσιπλοΐας και
φωτισμού
Λοιπός Εξοπλισμός
Εξάρτυση και όργανα ελέγχου
Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ)
Αρχική εκπαίδευση και παροχή
ανάλογης βεβαίωσης και
πιστοποίησης εκπ/νου προσωπικού
Παροχή αρχικής υποστήριξης 7
πρώτων ετών
ΣΥΝΟΛΟ (Τιμή προσφοράς)

ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι, στη σχετική Συμφωνία Πλαίσιο θα συμπεριληφθεί
αναλυτικός Πίνακας Τιμών των υλικών / υπηρεσιών που θα παραδωθούν με το

Comment [EL4]: Πρόταση 3 ετών
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σκάφος, ώστε να υπάρχει η Τιμή Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς (ΤαΠ) του
συγκεκριμένου είδους, που απαιτείται για την εφαρμογή του τύπου καθορισμού
τιμών της παρ. 18.4.
18.4 Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των τιμών των εκάστοτε
εκτελεστικών συμβάσεων, σε περίπτωση που δεν δηλωθούν από τον
συμμετέχοντα ως σταθερές οι τιμές για το σύνολο ή μέρος της ΣΠ, θα γίνεται με
βάση τον τύπο καθορισμού τιμών19 εκτελεστικών συμβάσεων.
Ο συγκεκριμένος τύπος, η εφαρμογή του οποίου είναι δεσμευτική
για τον καθορισμό των τιμών των εκτελεστικών συμβάσεων εφαρμόζεται για το
σύνολο των συμβατικών υλικών που θα περιλαμβάνονται στις εκάστοτε
συμβάσεις:
(ΠΕΜ1 + ΠΚΜ1)/2 + (ΠΕΜ2 + ΠΚΜ2)/2 + … + (ΠΕΜΧ + ΠΚΜΧ)/2
ΤΕΣ= ΤαΠ + ΤαΠ Χ
Σύνολο των μηνών (από 1 έως Χ)

Όπου,
Ο αριθμητής του κλάσματος εκφράζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%)
Ο παρονομαστής είναι απόλυτος αριθμός
Σε περίπτωση αρνητικών πρόσημων των τιμών του πληθωρισμού20, συνυπολογίζονται κανονικά στην άθροιση. Συνεπώς, μείωση της τιμής προμήθειας ενός
συμβατικού είδους σε σχέση με την τιμή κατακύρωσης του μειοδότη ή / και προηγούμενων εκτελεστικών συμβάσεων είναι (τουλάχιστον μαθηματικά) πιθανή.
ΤΕΣ: Τιμή (συγκεκριμένου είδους, π.χ. σκάφος, κινητήρας, κ.λπ.) Εκτελεστικής
Σύμβασης
ΤαΠ: Τιμή Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς του συγκεκριμένου είδους.
ΠΕΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής Ζώνης Μηνός..
ΠΚΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του Κατασκευαστικού Οίκου των Σκαφών (αναδόχου) Μηνός ….
ΠΕΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής Ζώνης του Μήνα
Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ
υπογραφής αυτής
19

Υποσημείωση , σελ. 5 της Κατευθυντήριας Οδηγίας (ΚΟ) υπ. αριθ. 3 με ΑΠ 3220, 30/07/2014
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Παρά το γεγονός ότι κατά την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (σημ. 2.2.) η Οδηγία δεν απαιτεί να ορίζεται η τιμή στην ίδια τη
συμφωνία πλαίσιο, θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, η συμφωνία - πλαίσιο να περιλαμβάνει είτε
συγκεκριμένες τιμές ή έναν μηχανισμό καθορισμού τιμών. Τέτοιος μηχανισμός καθορισμού
τιμής θα μπορούσαν να είναι οποιοσδήποτε επιτρέπει τον προσδιορισμό της τιμής για την
ανάθεση συγκεκριμένης εκτελεστικής σύμβασης κατά αντικειμενικό τρόπο, όπως π.χ. ποσοστό έκπτωσης επί τιμών λιανικής, αναφορά σε κατάλληλους δείκτες πληθωρισμού, ένα
σύστημα που επιτρέπει τακτικές αναθεωρήσεις τιμών.»
20

Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στη διάρκεια ενός έτους αντιπροσωπεύονται από ένα "καλάθι" ειδών. Κάθε προϊόν στο καλάθι αυτό έχει μια τιμή, η οποία
μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού είναι η τιμή
του συνολικού καλαθιού ένα συγκεκριμένο μήνα σε σύγκριση με την τιμή που είχε τον ίδιο μήνα
ένα έτος νωρίτερα.
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ΠΚΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του Κατασκευαστικού Οίκου των Σκαφών (αναδόχου) του Μήνα Υποβολής Προσφοράς
(για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ υπογραφής αυτής
Χ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ υπογραφής αυτής.
Μ1: Μήνας Υποβολής Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς. Ο δείκτης θα υπολογισθεί ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής.
ΜΧ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το
αργότερο) προ υπογραφής αυτής.
Για τις χώρες της ΕΕ θα υπολογίζεται ο «εναρμονισμένος δείκτης»
(HICP)21 ενώ για χώρες εκτός της Ζώνης Ευρώ θα υπολογίζεται ο «τρέχον
δείκτης» (CPI)22 της χώρας του κατασκευαστή.
Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών του πληθωρισμού θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από την ηλεκτρονική σελίδα23 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ECB) και συμπληρωματικά (όπου και αν απαιτείται) από
άλλο ιστότοπο24 αναγνωρισμένης / πιστοποιημένης εταιρείας / ιδρύματος.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης του ναυπηγείου κατασκευής είναι διαφορετική από την έδρα της εταιρείας, τότε, οι τιμές του
πληθωρισμού που θα λαμβάνονται για την εφαρμογή του τύπου καθορισμού τιμής θα αντιστοιχούν στις τιμές της χώρας που βρίσκεται η επίσημη έδρα της εταιρείας (αναδόχου) και στης οποίας χώρας θα βρίσκεται και η τράπεζα μέσω της
οποίας θα γίνονται οι πληρωμές.
18.5

Αξιολόγηση εναλλακτικών προσφορών

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των «εναλλακτικών» προσφορών αφορούν σε σκάφη τα οποία μπορούν να διαφοροποιούνται από τα αναγραφόμενα
στην αντίστοιχη ΠΕΔ αρκεί να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Ν.3978/2011, και συγκεκριμένα να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ασφαλείας κατά την συνολική χρήση του υλικού (εκπαίδευση, επιχειρήσεις, συσκευασία).
18.6 Οι Επιτροπές που θα συγκροτηθούν για την αξιολόγηση των
προσφορών είναι οι ακόλουθες:
21

Τρέχουσα εναρμονισμένη τιμή πληθωρισμού της χώρας δηλ. ο εναρμονισμένος πληθωρισμός
με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης χώρας. Ο δείκτης είναι
ένα μέτρο της μέσης τιμής που οι καταναλωτές δαπανούν για ένα κράτος της ευρωπαϊκής ένωσης
που βασίζεται στην αγορά «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών και δημοσιεύεται από την Eurostat
προκειμένου να συγκρίνεται με τον πληθωρισμό στις άλλες χώρες της Ευρώπης. http:
//www.inflation .eu /
22
Τρέχον πληθωρισμός της χώρας δηλ. ο πληθωρισμός με βάση δείκτη τιμών καταναλωτή της
συγκεκριμένης χώρας. Ο δείκτης είναι ένα μέτρο της μέσης τιμής που οι καταναλωτές ξοδεύουν
σε μια αγορά που βασίζεται σε «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών. Ο πληθωρισμός με βάση το
δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι ο κύριος δείκτης πληθωρισμού στις περισσότερες χώρες.
http: //www.inflation .eu /
23
https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html
24
π.χ. http://www.inflation.eu/inflation-rates
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18.5.1 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)
18.5.2 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
18.7 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές
και τα δείγματα βάσει των απαιτήσεων του Παραρτήματος «Δ» και της ΠΕΔ.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τους Απαράβατους Όρους απορρίπτονται, ενώ
οι λοιπές συμπεριλαμβανομένου και των «εναλλακτικών προσφορών»
βαθμολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού Παραρτήματος «Δ»
των εγκεκριμένων επιχειρησιακών απαιτήσεων - προδιαγραφών επιδόσεων
υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών. Ακολουθεί η σύνταξη Πρακτικού που
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υποβάλλεται
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για λήψη απόφασης. Η ΕΔΔ συντάσσει
Πρακτικό που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον αποκλεισμό
των υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα
Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές.
18.8 Η ΕΔΔ αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές.
18.9 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των
προσφορών συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση:
18.9.1
Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων
συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή.
18.9.2
Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν
από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς
και την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής
απόφασης της επιτροπής.
18.9.3

Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν

από αυτή.
18.9.4
Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που
επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλικού
ή της εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους
διαγωνιζόμενους σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες.
18.9.5
Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της
προμήθειας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει:
18.9.5.1
Κατακύρωση της προμήθειας για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που καθορίζεται
στην προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την προκήρυξη
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ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
18.9.5.2
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
18.9.5.3
Ματαίωση των αποτελεσμάτων
διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
18.9.5.4

του

Ακύρωση της προμήθειας.

18.9.5.5
Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων
μελών της.
18.10 Η έγκριση ή μη της υπογραφής της ΣΠ λαμβάνεται από τον ΕΟΕ,
μετά από σχετική γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τις
προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
18.11 Η έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, για την υπογραφή των
εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων λαμβάνεται από τον ΕΟΕ, μετά από σχετική
γνώμη ή εξουσιοδότηση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τις
προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου
Όπως προβλέπεται στο ΓΟ-19 και ΓΟ-49.
ΕΟ-20 Κατακύρωση Σύμβασης : Όπως ΓΟ-20.
ΕΟ-21 Ανακοίνωση Κατακύρωσης: Όπως ΓΟ-21.
ΕΟ-22 Έννομη Προστασία: Όπως ΓΟ-22.
ΕΟ-23 Αρμόδιο Δικαστήριο: Όπως ΓΟ-23.
ΕΟ-24 Προδικαστική Προσφυγή: Όπως ΓΟ-24.
ΕΟ-25 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων: Όπως ΓΟ-25.
ΕΟ-26 Ακύρωση Πράξης ή Παράλειψης: Όπως ΓΟ-26.
ΕΟ-27 Κήρυξη της Σύμβασης Άκυρης: Όπως ΓΟ-27.
ΕΟ-28 Αξίωση της Αποζημίωσης: Όπως ΓΟ-28.
ΕΟ-29 Συνεργασία του ΥΕΘΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Όπως ΓΟ-29.
ΕΟ-30 Περιεχόμενο της Προκήρυξης για Εκούσια εκ των Προτέρων Διαφάνεια: Όπως ΓΟ-30.
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ΕΟ-31 Εγγυητικές Επιστολές : Όπως ΓΟ-31.
ΕΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο
Ο οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής
σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς του,
σύμφωνα με το άρθρο. 33 του ν.3433/2006.
ΕΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσων και των Εκτελεστικών Συμβάσεων.
33.1 Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης συμφωνίας πλαίσιο ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο ή του
τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ΄έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο
33.2 Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σύμφωνα με
το αρθρ.33 του Ν. 3433/2006.Προκειμένου να υπογραφεί εκτελεστική σύμβαση, ο
οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης αυτής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
33.3 Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται
στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συγκεκριμένων συμβατικών υλικών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια υλικού, ενώ καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
ΕΟ-34 Εγγύηση Προκαταβολής : Όπως ΓΟ-34.
ΕΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας
35.1 Η εγγύηση καλής λειτουργίας ανά αντικείμενο όπως προσδιορίζεται
στις επιχειρησιακές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις του Παραρτήματος
«Δ» και συγκεκριμένα:
35.1.1 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία
του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου όλων των τμημάτων και συστημάτων
που το συνθέτουν (μηχανών, συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνιών, κλπ)
για 2 έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής ή για συγκεκριμένο αριθμό ναυτικών μιλιών (ν.μ.) ή για συγκεκριμένο αριθμό Ωρών Λειτουργίας (όπως
εφαρμόζεται σε κάθε σύστημα/ συσκευή). Στο χρονικό αυτό διάστημα (ή ν.μ.ή
Ω.Λ) είναι υποχρεωμένος για την επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή
μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή φθοράς, που προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και συνεργεία του.

Comment [EL5]: Προσθήκη «ή Ωρών Λειτουργίας (όπως εφαρμόζεται στο κάθε σύστημα/ συσκευή)»
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35.1.2 Ειδικά για την μη εμφάνιση οσμώσεως ή διάβρωσης να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών και για την ποιότητα κατασκευής των αεροθαλάμων (εάν υφίστανται), τουλάχιστον 6 χρόνια. Διευκρινίζεται ότι η υπόψη εγγύηση δεν καλύπεται από τραπεζική εγγυητική αλλά αποτελεί δεσμευτκό όρο.
35.1.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.
35.1.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της
δαπάνης επισκευής.
35.1.5 Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών παραμένει για
τον χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού
χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση
που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
προσφύγει στη δικαιοσύνη.
35.1.6 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή
της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία.
Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη
ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας
μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρούνται και οι ημέρες
αργίας.
35.2 Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των
υλικών / υπηρεσιών (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, ποσού που θα ανέρχεται στο ύψος του 3% επί της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου.
35.3 Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και
αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την
υπογραφείσα σύμβαση.
35.4 Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΕΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου
ΕΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων
37.1 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στον ΕO-35 [υπολογιζόμενος από την ημερομηνία οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών (μεταβίβαση κυριότητας των υλικών στις ΕΔ)].
37.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών της συγκεκριμένης σύμβασης (μεταβίβαση κυριότητας των υλικών στις ΕΔ)].
37.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά το τέλος του χρόνου της προσφοράς ή της αντίστοιχης παράτασης που
τυχόν έχει δοθεί.
ΕΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων
Δεν απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων πέραν των όσων ορίζονται στον ΓΟ-38.
ΕΟ-39 Ρήτρα Ακεραιότητας : Όπως ΓΟ-39.
Εκτέλεση Εκτελεστικών Συμβάσεων
ΕΟ-40 Κατάρτιση Συμβάσεων : Όπως ΓΟ-40.
ΕΟ-41 Προσυμβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου : Όπως ΓΟ-41.
ΕΟ-42 Λύση Σύμβασης : Όπως ΓΟ-42.
ΕΟ-43 Τροποποίηση Σύμβασης: Όπως ΓΟ-43.
ΕΟ-44 Παρακολούθηση Σύμβασης: Όπως ΓΟ-44.
ΕΟ-45 Εκτέλεση - Εκκαθάριση Σύμβασης: Όπως ΓΟ-45.
ΕΟ-46 Δωσιδικία- Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμβάσεων Προμηθειών: Όπως ΓΟ46.
ΕΟ-47 Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό
47.1 Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας
που πρόκειται να παρέχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, αποτελεί ευθύνη του Προμηθευτή
και απαιτείται να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλούς διακί-
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νησης των συγκεκριμένων υλικών. Ο Υποψήφιος υποχρεούται (σε περίπτωση
που υφίσταται εναλλακτικά η δυνατότητα αυτή) να συμπεριλάβει στην προσφορά
του ξεχωριστή πρόταση μεταφοράς των υλικών, ώστε να ελαχιστοποιείται το
κόστος αυτής για τον Αγοραστή.
47.2 Επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των ειδών, ο συντομότερος δυνατόν
από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εκάστοτε σύμβασης. Η παράδοση των
υλικών θα γίνει σε μονάδα του λεκανοπεδίου Αττικής όπως θα καθορισθεί επ΄
ακριβώς προ της υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης. (Incoterms 2010).
47.3 Η φόρτωση γίνεται κατά προτεραιότητα σε οχήματα ή εναλλακτικά
μέσα στα κύτη των πλοίων με εξαίρεση συγκεκριμένα υλικά τα οποία δύναται να
μεταφερθούν στο κατάστρωμα των πλοίων. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν
επιτρέπεται να μεταφερθεί στο κατάστρωμα, τότε ο προμηθευτής οφείλει να το
γνωστοποιήσει στην προσφορά του.
ΕΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού
Ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά
και συγκεκριμένα στις τιμές κόστους αγοράς των υλικών, όλα τα έξοδα ασφάλισης
και μεταφοράς των συμβατικών ειδών. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να
δίνεται στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της προσφοράς.
ΕΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού
Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και
συγκεκριμένα στις τιμές κόστους των υλικών, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού των
συμβατικών ειδών. Σε περίπτωση που τα εισαγόμενα είδη, κατά τη χρονική
περίοδο «εισόδου» στη χώρα, εκπίπτουν από τέλη / δασμούς, τότε θα
επαναπροσδιορισθούν αντίστοιχα οι όροι πληρωμής και οι ποσότητες
προμήθειας, ανάλογα με το ύψος της διατιθέμενης πίστωσης.
ΕΟ-50 Παράδοση Υλικών
50.1
Ο τρόπος μεταφοράς από τον τόπο παράδοσης των ειδών (Ν.
Αττικής) εντός της Ελληνικής Επικράτειας αποτελεί ευθύνη του ΓΕΣ και δεν
απαιτείται ο προσδιορισμός στη παρούσα προκήρυξη.
50.2
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εσωτερικού προσδιορίζεται στην
ΠΕΔ και στον σχετικό χρονικό Πίνακα των ΕΟ.
ΕΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών
51.1 Όλα τα παραλαμβανόμενα σκάφη θα πρέπει να συνοδεύονται με
ανάλογα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (COC) που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστικό οίκο, σύμφωνα με τον ΕΟ-9.6.
51.2 Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει σκάφη
προσφάτου (εντός 12μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης) κατασ-
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κευής και σχεδίασης, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας, αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους κατασκευής.
ΕΟ-52 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών : Όπως ΓΟ-52.
ΕΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού
53.1 Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης των υλικών ( ήτοι ο χρόνος από την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία υποβολής του πιστοποιητικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή
απόρριψης της αντίστοιχης επιτροπής), δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες.
Επιθυμητός είναι ο μικρότερος δυνατός χρόνος για την παράδοση και παραλαβή
των υλικών. Επιπρόσθετα, τα παραπάνω ισχύουν στις περιπτώσεις τμηματικών
παραδόσεων, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της συνολικής ετήσιας ποσότητας.
53.2

Ο τρόπος παραλαβής καθορίζεται στην ΠΕΔ.

53.3 Εφόσον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αρνείται να αποδεχθεί υλικά προσδιορίζοντας σαφώς τους λόγους άρνησης του, οι οποίοι οφείλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
κάνοντας χρήση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρριψης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται, με δική του ευθύνη και έξοδα, να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειές, περιλαμβανομένης και της αντικατάστασης
των ειδών, προκειμένου να εξαλείψει τους ανωτέρω λόγους και να καταστήσει το
υλικό αποδεκτό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι
προβλέψεις περί εκπρόθεσμων παραδόσεων.
53.4 Τα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
αποτελούν δικαιολογητικά πληρωμών για τις αντίστοιχες παραλαβές των υλικών
και μέσων.
ΕΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό
Όπως ΕΟ - 53 «Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού».
ΕΟ-55 Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής : Όπως ΓΟ-55
ΕΟ-56 Δείγματα Αξιολόγησης - Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά
56.1 Τα δείγματα αξιολόγησης που θα προσκομισθούν για αξιολόγηση
με την τεχνική προσφορά:
56.1.1 Οφείλουν κατ ελάχιστο να πληρούν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά (όπως προσδιορίζονται στις Προσθήκες «2/Δ» και «4/Δ»
(Απαράβατοι Όροι) του Παραρτήματος «Δ») :

Γ- 51

Α/Α
1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσθήκη «2/Δ»:
Παράγραφοι 1 έως 5, 6 έως
8, και 10
Παράγραφοι 5α, 5β, 5γ, 5δ,
5ζ, 5η, 5θ.
Παράγραφος 9α (αποδεκτή
διαφορετική διαμόρφωση και
ποιότητα καθισμάτων επιβαινόντων)
Παράγραφος 11 (αποδεκτή η
μη διάθεση αεροθαλάμων)
Παράγραφος 12 (αποδεκτή η
προσκόμιση
φορέα
μεταφοράς που δεν καλύπτει
απολύτως τα κριτήρια της εν
λόγω παραγράφου)
Παράγραφος 13 (απαιτείται
μόνο η ύπαρξη εύχρηστων
σωστικών
μέσων
για
ετοιμότητα χρήσης κατά τη
διενέργεια
των
δοκιμών
πεδίου και επιχειρησιακών
αξιολογήσεων)
Παράγραφος 14 (αποδεκτή
διαφορετική διαμόρφωση)
Παράγραφος 15 (αποδεκτή η
κάλυψη της απαίτησης)

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσθήκη «4/Δ»:
Εδάφια της παραγράφου 2.α.(2)(α):
1/ : ως έχει
2/ : ως έχει
3/ :δεν απαιτείται κάλυψη των παρ. 3/β/ και
3/γ/
4/ :δεν απαιτείται κάλυψη
5/ :δεν απαιτείται κάλυψη
6/ :δεν απαιτείται κάλυψη
7/ :δεν απαιτείται κάλυψη
8/ :δεν απαιτείται κάλυψη
9/ :δεν απαιτείται κάλυψη
10/ :δεν απαιτείται κάλυψη
Παράγραφος 2.α.(2)(β):
δεν απαιτείται ειδική
σύνθεση κατά τα αναγραφόμενα, αλλά κάλυψη των βασικών απαιτήσεων ασφαλούς χειρισμού του σκάφους.
Παράγραφος 2.α.(2)(γ):
δεν απαιτείται κάλυψη
Παράγραφος 2.α.(2)(δ):
δεν απαιτείται
Παράγραφος 2.α.(3):
δεν απαιτείται κάλυψη
Παράγραφος 3:
3.α.: υποχρεωτική κάλυψη
3.β.: υποχρεωτική κάλυψη
3.γ.(1): αποδοχή σκάφους που θα κατατεθεί
ως «δείγμα αξιολόγη-
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Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
σης» να μην είναι καινούργιο (αμεταχείριστο)
3.δ.: δεν απαιτείται κάλυψη
3.ε.: δεν απαιτείται κάλυψη
3.στ.: δεν απαιτείται
κάλυψη.
Παράγραφοι 4 και 5:
δεν απαιτείται κάλυψη

56.1.2 Τα δείγματα αξιολόγησης δυνατόν να διαφέρουν σε σχέση με
τις απαιτήσεις του ΓΕΣ, σε χαρακτηριστικά που αφορούν στον χρωματισμό, στην
διαμόρφωση υπερκατασκευής (καταστρώματος), τον αμειγώς στρατιωτικό
εξοπλισμό (π.χ. αντιβαλλιστική και αντιεκρητική προστασία, θέσεις οπλισμού,
κ.λπ.) πλην όμως ο κατασκευαστικός οίκος / ναυπηγείο οφείλει (επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς σε αντίθετη περίπτωση) να αποδεικνύει τις
συγκεκριμένες δυνατότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΠΕΔ και στα
έγγραφα της συμφωνίας πλαίσιο / σύμβασης.
56.1.3 Εναλλακτικά, αντί της κατάθεσης δείγματος αξιολόγησης, ο
οικονομικός φορέας δύναται να προτείνει συγκεκριμένους «χειριστές»
αντίστοιχων σκαφών με σαφή προσδιορισμό του τύπου σκάφους, με ταυτόχρονη
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των αποτελεσμάτων για το
συγκεκριμένο τύπο σκάφους, προκειμένου να μεταβεί η αρμόδια επιτροπή για
διενέργεια δοκιμών πεδίου και επιχειρησιακών αξιολογήσεων.
56.1.3.1
Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας
δεσμεύεται να υποβάλει στοιχεία επαφών και η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε
σχετικές ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης με
έξοδα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνεργασία με τους
προτεινόμενους από τον οικονομικό φορέα «χειριστές» τότε η Αναθέτουσα Αρχή
δεν φέρει ευθύνη και θεωρείται ότι ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΔΕΙΓΜΑ με τις
απορρέουσες συνέπειες και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας.
56.1.3.2
Κατά την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης
(Εναλλακτικής \) δεν ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 8.4/Φάση4/(στ)/2/(σελΑ-14)
56.1.4 Διευκρινίζονται ότι, τα έξοδα κατά τη διάρκεια των δοκιμών
πεδίου και επιχειρησιακών αξιολογήσεων επιβαρύνουν τους αντίστοιχους
εμπλεκόμενους, όπως αναφέρονται παρακάτω:
56.1.4.1
Διοικητικά
έξοδα
Επιτροπής
Εμπειρογνωμώνων (μεταφορικά, διαμονή, σίτιση, ημερήσιες αποζημιώσεις,
ασφαλίσεις, κ.λπ.) με μέριμνα Γενικού Επιτελείου που ανήκει το κάθε στέλεχος.
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56.1.4.2

Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, ελαιολιπαντικά,

κ.λπ.) με μέριμνα:
56.1.4.2.1

Του

ΓΕΣ

εάν

οι

διαδικασίες

56.1.4.2.2

Της εταιρείας / ναυπηγείου σε

λάβουν χώρα στην Ελλάδα.
κάθε άλλη περίπτωση.
56.1.4.3
Δαπάνες υποχρεωτικής συντήρησης με το
τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, ή και τυχόν επισκευών (εάν απαιτηθούν) με
μέριμνα της εταιρείας / ναυπηγείου.
56.2 Το δείγμα από τα προς παραλαβή σκάφη απαιτείται να καλύπτει
απόλυτα τις προβλέψεις του Παραρτήματος «Δ» « Επιχειρησιακές Απαιτήσεις –
Προδιαγραφές Επιδόσεις Υλικών και Παρεχομένων Υπηρεσιών» και της ΠΕΔ.
56.3 Κατά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των
προσκομισθέντων «συμβατικών υλικών», η οποία διενεργείται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, θα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι από το Παράρτημα
«Α» « Επιχειρησιακές Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Επιδόσεις Υλικών και
Παρεχομένων Υπηρεσιών» έλεγχοι και δοκιμές.
ΕΟ-57 Εκπρόθεσμες Παραδόσεις : Όπως ΓΟ-57.
ΕΟ-58 Πληρωμές - Προκαταβολές
58.1 Για την τυχόν προκαταβολή ισχύουν τα καθοριζόμενα του άρθρο 33
παρ 6 του ν.3433/2006.
58.2 Η «υπογραφή» της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης για την προμήθεια σκαφών (ολοκληρωμένων ειδών, απαρτίων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων,
κ.λπ.) ή / και παροχής υπηρεσιών εν συνεχεία υποστήριξης, θα γίνεται μετά την
ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης.
58.3 Ο τρόπος πληρωμής δηλ. κατάθεση του συμβατικού τιμήματος υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών υλικών και σύμφωνα με τους χρονικούς περιορισμούς της
υφιστάμενης νομοθεσίας, τους συμβατικούς όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της σχετικής παραγράφου του ΓΟ-58.
58.4 Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε
αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με την
εκτελεστική σύμβαση. Επιπλέον σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου
στην αλλοδαπή:
58.4.1 Τα έντυπα που προβλέπονται από τη σύμβαση διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και της Χώρας μόνιμης εγκατάστασης της εταιρείας (σε
περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία χωρίς έδρα στην Ελλάδα),
αρμόδια και ορθά συμπληρωμένα όπως καθορίζεται στην εν λόγω διμερή σύμβαση, αν απαιτείται.
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58.4.2 Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
58.5 Η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται εντός εξήντα (60)
ημερών μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του υλικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
58.5.1 Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις (που
θα καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση
του υλικού.
58.5.2 Ο τελικός ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά.
ΕΟ-59 Επιστροφή του Σταθερού και Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους
59.1 Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να αποδεχθεί την αναλογική καταβολή μη επαναλαμβανόμενου κόστους με την αγορά του υλικού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά:
59.1.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στην τεχνική προσφορά του θα πρέπει
να περιλάβει:
59.1.1.1 Αναλυτική κατάσταση υλικών ή/και υπηρεσιών οι
οποίες επιβαρύνονται με μη επαναλαμβανόμενα κόστη.
59.1.1.2 Τεκμηρίωση, ότι το συγκεκριμένο υλικό παράγεται
για πρώτη φορά και ότι δεν το έχει προμηθευτεί άλλος χρήστης.
59.1.2.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στην οικονομική προσφορά του θα

πρέπει:
59.1.2.1 Να αναγράψει το μη επαναλαμβανόμενο κόστος για
κάθε ένα υλικό ή υπηρεσία που επιβαρύνονται και να περιγράψει τον τρόπο με
τον οποίο υπολογίσθηκε στο σύνολό του και του μέρους που αναλογεί στην παρούσα προμήθεια.
59.1.2.2 Να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασία με
την οποία η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να ανακτήσει το υπόψη κόστος.
59.1.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα προσκομίσει ισόποση τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν την καταβολή σε αυτόν του αναλογούντος ποσού ως
πρόσθετη εξασφάλιση.
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ΕΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο - Κρατήσεις και Εισφορές –
Φόροι και Δασμοί.
60.1
Όλα τα έξοδα προμήθειας / παροχής υπηρεσιών βαρύνουν
τον Προμηθευτή. Η Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα απόκτησης των
συμβατικών ειδών (υλικών / υπηρεσιών).
60.2
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων.
Από τις κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται µόνο επί της αξίας των υλικών
ή υπηρεσιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με τις κρατήσεις και λοιπά έξοδα που προβλέπεται στον ΕΟ-12.
EO-61 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις : Όπως ΓΟ-61.
EO-62 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων : Όπως ΓΟ-62.
EO-63 Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου : Όπως ΓΟ-63.
EO-64 Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων : Όπως ΓΟ-64.
EO-65 Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων: Όπως ΓΟ-65.
EO-66

Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών Αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας
: Όπως ΓΟ-66.

EO-67 Έλεγχος και Επιθεώρηση των Υποψηφίων: Όπως ΓΟ-67.
EO-68 Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη Διοίκηση του Υποψηφίου: Όπως ΓΟ-68.
EO-69 Αρχές που Διέπουν τη Σύναψη Συμβάσεων: Όπως ΓΟ-69.
EO-70 Υποχρεώσεις Εχεμύθειας των Αναθετουσών Αρχών: Όπως ΓΟ-70.
EO-71 Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών: Όπως ΓΟ-71.
ΕΟ-72 Δείγματα της Υπηρεσίας
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου
ΕΟ-73 Έκδοση Αδειών Εξαγωγής
73.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ της αλλοδαπής υποχρεούται στην προσφορά
του να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι έχει λάβει την κατ’
αρχήν έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών της χώρας που εδρεύει
σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής του είδους από τη χώρα του (εάν απαιτείται).
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73.2 Σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών
Υπηρεσιών τότε, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:
73.2.1
Θα πρέπει στην προσφορά του να παραθέσει
αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής / εξαγωγής που θα
απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την
έγκριση αυτών κατά περίπτωση.
73.2.2
Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαιτουμένων
αδειών εξαγωγής ή και εισαγωγής όλων των υλικών και υπηρεσιών που
απαιτούν τέτοιες, μετά την κατακύρωση και προ της υπογραφής της ΣΠ.
ΕΟ-74 Καταγγελία – Λύση συμφωνίας – πλαίσιο (αρθ 46 του ν.3978/11)
74.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη
συμφωνία−πλαίσιο για λόγους δημόσιου συμφέροντος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας για
οικονομικούς λόγους ή όταν η συνέχιση εκτέλεσης της συμφωνίας θα οδηγούσε
σε δυσανάλογα επαχθείς για το δημόσιο συμφέρον ή την εθνική άμυνα και ασφάλεια συνέπειες. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα μέρη της
συμφωνίας−πλαίσιο με απόδειξη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της. Η καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε λύση
και των τυχόν εκτελεστικών συμβάσεων, με υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής
να καταβάλλει στους αναδόχους το τμήμα της αμοιβής που αναλογεί στις παροχές που εκτελέστηκαν.
74.2
Η έκπτωση αναδόχου από σύμβαση που συνάπτεται βάσει
μίας συμφωνίας−πλαίσιο συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωσή του από τη
συγκεκριμένη συμφωνία−πλαίσιο. Κατά τα λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας
συμφωνίας−πλαίσιο και έκπτωσης ενός μέρους συμφωνίας−πλαίσιο ή ενός αναδόχου σύμβασης που βασίζεται σε συμφωνία−πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις
που ρυθμίζουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105
του ν. 3978/11.
ΕΟ-75 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 3978/11.
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