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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΣΥ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Α/Α ΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ (ΕΟ) ΣΕΛΙΔΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

1 Τεχνικά Έγγραφα Γ-5 

1.1 Συμφωνίες Τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ Γ-5 

1.2 
Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης 

Γ-5 

1.3 Κρατική Διασφάλιση Ποιότητα (ΚΔΠ) Γ-5 

1.4 Λοιπά Πρότυπα Γ-5 

1.5 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-CoC) Γ-5 

1.6 Τεχνικός Προσδιορισμός Γ-5 

 ΟΡΙΣΜΟΙ  

2 Ορισμοί Γ-6 

2.1 Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών Γ-6/11 

2.2 Συντομογραφίες Γ-12 

3 Έγγραφα Σύμβασης - Ισχύς Εγγράφων Γ-12 

4 Οικονομικοί Φορείς και Δικαιούμενοι Συμμετοχής Γ-12 

5 Ρήτρα Ακεραιότητας- Απαγόρευσης Παιδικής Εργασίας Γ-12 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

6 Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Γ-13 

7 Ευθύνη Έναντι Τρίτων Γ-13 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ  

8 Αρμόδιοι Φορείς - Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) Γ-13 

8.1 Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) Γ-13 

8.2 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) Γ-13 

8.3 Αρμόδια Υπηρεσία Διάθεσης Δειγμάτων της Υπηρεσίας Γ-13 

8.4 
Αρμόδια Υπηρεσία Κατάθεσης Δειγμάτων των Συμμετεχό-
ντων Οικονομικών Φορέων 

Γ-13 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠN 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/22 
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Α/Α ΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ (ΕΟ) ΣΕΛΙΔΑ 

8.5 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαδικασίας Αναθέτουσας Αρχής 
(ΓΔΑΕΕ) 

Γ-14 

8.5.1.1 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Γ-14 

8.5.1.2 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Γ-14 

8.5.1.3 Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών Γ-15 

8.5.2.1 Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Συμβατικών Αντικειμένων Γ-15 

8.5.2.2 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Συμβατι-
κών Αντικειμένων 

Γ-15 

8.6 Είδος Διαδικασίας– Τρόπος Προμήθειας – Κριτήριο Ανάθεσης Γ-15 

8.7 Προθεσμίες Γ-16 

8.7.1 
8.7.2 

Διευκρινήσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες  
Γ-16 

8.7.3 
8.7.4 

Παράταση Προθεσμίας Παραλαβής των Προσφορών 
Γ-16 

8.7.5 
8.7.6 

Πρόσθετες Πληροφορίες 
Γ-16 

8.7.7 Τηλεφωνική επικοινωνία Γ-16 

8.7.8 
8.7.11 

Διευκρινήσεις - Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
Γ-17 

8.7.12 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Γ-17 

8.8 Επανάληψη Διαδικασίας Γ-17 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

8.9 
Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) Εν Συνεχεία Υπο-
στήριξης (ΕΣΥ) 

Γ-18 

8.10 Τρόπος Προσδιορισμού Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών Γ-18 

8.10.1 Υλικά Γ-18/19 

8.10.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Γ-19/20 

 
Ποσότητες προμήθειας - Αυξομείωση Ποσοτήτων - Δικαίωμα 
Προαίρεσης  

Γ-20/21 

8.10.3 Κωδικοί  CPV Γ-21/22 

8.10.4 Εκτιμώμενη Χρήση των υλικών - Αιτούμενη Διαθεσιμότητα Γ-22 

8.10.5 Στοιχεία κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ)  Γ-22 

8.10.6 Τμήματα Συμφωνίας Πλαίσιο  - Διαιρετότητα κατά είδος  Γ-22/23 

8.10.7 Κοστολόγηση εκτιμώμενων απαιτήσεων (ως προς το μέγιστο) Γ-24 

8.11 
Πηγή Χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός Συμφωνίας Πλαί-
σιο / Εκτελεστικών Συμβάσεων – Αναπροσαρμογή τιμών 

Γ-25 

8.12 Δείγματα Υπηρεσίας Γ-25 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής Γ-26 

9.1 Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επάρκεια Γ-26/27 

9.2 Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες Γ-27/31 

9.3 Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Γ-31 

9.4 Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Γ-31 

9.5 Ασφάλεια Πληροφοριών Γ-31 

9.6 Ασφάλεια Εφοδιασμού Γ-31/33  

9.7 Υπεργολαβία Γ-33/34 

9Α 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
 

Γ-34 
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Α/Α ΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ (ΕΟ) ΣΕΛΙΔΑ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

10 
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής 

Γ-34 

11 
Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής 

Γ-34 

12 Σύνταξη Προσφορών - Δείγματα Προμηθευτών  Γ-34/41 

13 Προέλευση και κατασκευή Προϊόντων Γ-41 

14 Κωδικοποίηση Υλικών Γ-42 

15 Υποβολή Προσφορών – Εναλλακτικές Προσφορές Γ-42/44 

16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών Γ-44 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών Γ-44/46 

18 
Αξιολόγηση Προσφορών (Τεχνικών και Οικονομικών Προ-
σφορών) 

Γ-46 

18.1 Κριτήριο Ανάθεσης της ΣΠ Γ-46 

18.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Γ-46/47 

18.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Γ-47/53 

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου. Γ-54 

20 Κατακύρωση Σ-Π / Σύμβασης Γ-54 

21 Ανακοίνωση Κατακύρωσης Γ-54 

21Α Ματαίωση Διαδικασίας Γ-54 

 ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

22 Έννομη Προστασία Γ-54 

23 Αρμόδιο Δικαστήριο Γ-54 

24 Προδικαστική Προσφυγή Γ-54 

25 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Γ-54 

26 Ακύρωση Πράξης ή Παράλειψης Γ-54 

27 Κήρυξη της Σ-Π / Σύμβασης Άκυρης Γ-54 

28 Αξίωση Αποζημίωσης Γ-54 

29 
Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γ-55 

30 
Περιεχόμενο της Προκήρυξης για Εκούσια εκ των Προτέρων 
Διαφάνεια 

Γ-55 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

31 Εγγυητικές Επιστολές Γ-55 

32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Γ-55 

33 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σ-Π και των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων της ΣΠ 

Γ-55 

34 Εγγύηση Προκαταβολής Γ-55 

35 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Γ-55 

36 Πρόσθετες Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις Γ-55 

37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων Γ-55 

38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων Γ-56 

 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

39 Κατάρτιση Συμβάσεων Γ-56 

40 Προσυμβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Γ-56 
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Α/Α ΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ (ΕΟ) ΣΕΛΙΔΑ 

41 Λύση Σ-Π / Σύμβασης Γ-56 

42 Τροποποίηση Σ-Π / Σύμβασης Γ-56 

43 Παρακολούθηση Σ-Π / Σύμβασης Γ-56 

44 Εκτέλεση – Εκκαθάριση Σ-Π / Σύμβασης  Γ-56 

45 
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμβάσεων / Σ-Π Προμη-
θειών 

Γ-56 

46 Φόρτωση – Μεταφορά  Ειδών από το Εξωτερικό Γ-56/57 

47 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού Γ-57 

48 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού Γ-57 

49 Παράδοση υλικών (συμβατικών ειδών)  Γ-57/58 

50 
Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών – Εκπαίδευση / Πιστο-
ποίηση 

Γ-58  

51 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών Γ-58 

52 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού Γ-59 

53 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό Γ-59 

54 Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Γ-59 

55 Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά Γ-59 

56 Εκπρόθεσμες Παραδόσεις Γ-59 

57 Πληρωμές-Προκαταβολές Γ-59 

58 
Επιστροφή του Σταθερού και μη Επαναλαμβανόμενου Κό-
στους 

Γ-59 

59 
Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο – Κρατήσεις και Εισφορές 
– Φόροι και Δασμοί. 

Γ-59 

60 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις Γ-59 

61 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων Γ-59 

62 Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου Γ-59 

63 Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων Γ-59 

64 Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων Γ-60 

65 
Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών της Αντισυμβαλλόμενης 
Εταιρείας 

Γ-60 

66 
Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη Διοίκηση του 
Οικονομικού Φορέα 

Γ-60 

67 Αρχές που Διέπουν τη Σύναψη Συμβάσεων Γ-60 

68 Υποχρεώσεις Εχεμύθειας των Αναθετουσών Αρχών Γ-60 

69 Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Γ-60/61 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

70 Όροι Εκτελεστικών Συμβάσεων Γ-61 

71 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών Γ-61/62 

72 Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών Γ-62 

73 Δικαιολογητικά  για τη Σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης  Γ-62  

74 Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου Γ-62 

75 Κατακύρωση – Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης Γ-62/63 

76 Εκτέλεση Εκτελεστικής Σύμβασης Γ-63/64 

 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

«1» Τεχνική Προσφορά Γ-1-1/Γ-1-64 

«2» Οικονομική Προσφορά Γ-2-1/Γ-2-4 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
ΕΟ-1 Τεχνικά Έγγραφα  
 

Για την κατάρτιση της παρούσας ελήφθησαν υπόψη και γίνεται μνεία στα 
τεχνικά έγγραφα / άλλα πρότυπα που ακολουθούν: 

 
1.1 Συμφωνίες Τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ (STANAGs, AEPs, AOPs) 

 
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 
 

1.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης  

   
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία 

σύναψης  οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις οι οποίες 
να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών: 

    
1.2.1 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας «Quality Management 

Systems −   Requirements» κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σχετι-
κά με το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης. 

 
1.2.2 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά το πρότυπο 

ISO 14001:2015 ή EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ) ή ισοδύναμο, σχετικά με 
το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης. 
 

1.3 Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας (ΚΔΠ) 
 
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 
  

1.4 Λοιπά Πρότυπα  
 

Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 
 

 1.5 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-CoC) 
 
  Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους 
από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-CoC) που θα εκδοθεί 
από τον προμηθευτή / ανάδοχο ή / και κατά περίπτωση κατασκευαστή. 
 
 1.6 Τεχνικός Προσδιορισμός 

 

Ο τεχνικός προσδιορισμός των προς προμήθεια ειδών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με την τεχνική προδιαγραφή – προδιαγραφή 
ενόπλων δυνάμεων (ΠΕΔ): ΠΕΔ-Α-00598/14 Ιουλ 17. Η εν λόγω ΠΕΔ είναι διαθέ-
σιμη από τη ΓΔΑΕΕ ενώ είναι αναρτημένη και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
https://prodiagrafes.army.gr του ΓΕΕΘΑ. 

 
 
 

https://prodiagrafes.army.gr/
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΕΟ-2 Ορισμοί  
 
   Όπως ΓΟ-2 και επιπλέον, όπως αναλύεται στη συνέχεια του παρόντος. 
 

2.1.  Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύνα-
ψης και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: 

 
             2.1.1  «Κεντρική Αρχή Προμηθειών»: Όπως προβλέπεται  

στο άρθρο 15 του ν. 39782011. 
              

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  «Ισοδύναμο υλικό / υπηρεσία» είναι το /η υλικό /  

υπηρεσία (υπό την ευρεία έννοια του όρου) το /η οποίο /-α ανεξάρτητα από τις 
όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο προσδιορισμού, υλικό κατασκευής / 
τρόπο εκτέλεσης, κ.λπ.)  έχει ίση δύναμη, ισχύ, επιχειρησιακή αξία, αντοχή, ιδιότη-
τες, προδιαγραφές, κτλ. με κάποιο /-α άλλο /η. 

  
 2.1.5  «Διαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των συστη-

μάτων, μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να 
λειτουργούν από κοινού. 

 
 2.1.6  «Εναλλαξιμότητα»,  είναι η ικανότητα του υλικού /   

ανταλλακτικού / εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύνα-
ται να χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος».  

 
 2.1.7  «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που 

αποσκοπούν στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάστα-
ση ετοιμότητας και περιλαμβάνει: 

 
   2.1.7.1 Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού. 
 
   2.1.7.2 Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές. 
 
   2.1.7.3 Τις επιθεωρήσεις. 
 
   2.1.7.4 Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας 

χρησιμοποίησης. 
 
   2.1.7.5 Τις επισκευές. 
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   2.1.7.6 Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους 
εκσυγχρονισμούς. 

 
   2.1.7.7 Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές – συ-

ντηρήσεις εργοστασιακού επιπέδου. 
 

2.1.8  «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή 
φθοράς των υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργί-
ας επαναχρησιμοποιήσεως. 

 
2.1.9  «Ανακατασκευή»: είναι η επαναφορά του τεχνικού   

υλικού σε κατάσταση που να μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του καινούρ-
γιου τεχνικού υλικού. Η επαναφορά γίνεται με την πλήρη αποσυναρμολόγηση ενός 
συγκροτήματος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε εξαρτήμα-
τός του και επασυναρμολόγησή του με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων ή καινούρ-
γιων συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων. 

 
2.1.10  «Εκσυγχρονισμός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών 

και επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρμο-
σθούν σ΄ αυτό τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή επι-
τυγχάνεται με τροποποίηση ή ακόμα με αντικατάσταση συγκροτημάτων με νέα 
σύγχρονης τεχνολογίας. Με τον εκσυγχρονισμό μπορεί να αλλάξει και η εξωτερική 
μορφή του κυρίου υλικού. 

 
2.1.11 Κατηγορίες  Συντήρησης 

 
  2.1.11.1 Συντήρηση  Μονάδας   

 
      Εκτελείται από προσωπικό και με ευθύνη 
της Μονάδας, που έχει και χρησιμοποιεί τα τεχνικά υλικά. Περιλαμβάνει επιθεώ-
ρηση, 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. 
 
    2.1.11.2 Συντήρηση  Σχηματισμού  -  Εταιρείας 
 
      Εκτελείται από τις Μονάδες ή Υπομονά-
δες ΤΧ 3ου- 4ου κλιμακίου ή  και  από  προσωπικό  του αναδόχου. Περιλαμβάνει 
επισκευές και αντικαταστάσεις μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. Το επισκευα-
σμένο υλικό επιστρέφεται στη Μονάδα του. Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής του Σχη-
ματισμού  ή  ο ανάδοχος.  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 3ο και 4ο κλιμάκιο. 

 
2.1.11.3 Συντήρηση  Εταιρείας  -  Συνεργείου   

 
    Εκτελείται από προσωπικό του αναδόχου 

σε μόνιμες εγκαταστάσεις ή από κινητές ομάδες επισκευής ( στις  έδρες  των  Μο-
νάδων ), οι οποίες διαθέτουν πολυσύνθετο τεχνικό υλικό και εργαλεία (με μέριμνα 
του αναδόχου). Περιλαμβάνει μεγάλης εκτάσεως επισκευές, ανακατασκευές και 
τροποποιήσεις - εκσυγχρονισμούς συγκροτημάτων και κύριων υλικών. Το υλικό 
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επιστρέφεται στις Μονάδες ΤΧ για έλεγχο. Υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Η κατη-
γορία αυτή περιλαμβάνει το 5ο κλιμάκιο. 

 
2.1.12 Κλιμάκια  Συντηρήσεως 
 

 2.1.12.1 Συντήρηση  1ου  Κλιμακίου 
 

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

 
2.1.12.1.1  Την ημερήσια προληπτική 

συντήρηση  
 
Εκτελείται από τους χειρι-

στές 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. 

     
2.1.12.1.2  Την εβδομαδιαία προληπτι-

κή συντήρηση. 
Εκτελείται από τους χειρι-

στές, είναι καθολική και κατευθυνόμενη από τον υπεύθυνο Αξκό της Δρίας συντη-
ρήσεως. Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με ευθύνη της Μονάδας. Σκο-
πός της είναι αρχικά ο λεπτομερής έλεγχος των υλικών για τη διαπίστωση και κα-
ταγραφή βλαβών, φθορών και ελλείψεων και στη συνέχεια η αποκατάσταση όσων 
εξ’ αυτών δύναται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Μονάδας. Περιλαμβάνει 
λεπτομερή καθαρισμό, λίπανση, ρυθμίσεις, δοκιμές, μικροεπισκευές, περιορισμέ-
νες αντικαταστάσεις μικροεξαρτημάτων, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα ΤΕ. 

 
 2.1.12.2 Συντήρηση  2ου  Κλιμακίου 
 
   Εκτελείται από το ειδικά εκπαιδευμένο, 

για το σκοπό αυτό, τεχνικό προσωπικό της Μονάδας και περιλαμβάνει μικροεπι-
σκευές και αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων μικρών συγκροτημάτων, ρυθ-
μίσεις, ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από τα τεχνικά εγ-
χειρίδια. 

 
 2.1.12.3 Συντήρηση  3ου  Κλιμακίου 
 
   Η εργασία αυτή απαιτεί μεγαλύτερη επι-

δεξιότητα και ειδικά εργαλεία και μέσα. Εκτελείται  από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό, Μονάδας Τεχνικού του ΓΕ (επ’ ωφελεία του οποίου υλοποιείται το 
υποπρόγραμμα / εκτελεστική σύμβαση) με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές 
οδηγίες,  ΠαΔ και λοιπές  δγες της ΔΤΧ/ΓΕΣ, ΓΕΝ, κ.λπ. αλλά  δύναται  να  εκτε-
λείται  και  από προσωπικό   του αναδόχου.  Επίσης, περιλαμβάνει επισκευή μι-
κροσυγκροτημάτων και αντικατάσταση μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων.  

 
Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού της 

Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ΄  ακριβώς οι εργασίες που θα εκτελού-
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νται από τον ανάδοχο και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του προσωπι-
κού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) (ΣΞ / ΠΝ). 

 
 2.1.12.4 Συντήρηση  4ου  Κλιμακίου 
 
   Η εργασία αυτή απαιτεί  εργαλεία - μέσα 

και επιδεξιότητα άνω του 3ου κλιμακίου. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προ-
σωπικό του αναδόχου ή και από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό Μονά-
δος Τεχνικού ΓΕ (επ’ ωφελεία του οποίου υλοποιείται το υποπρόγραμμα / ε-
κτελεστική σύμβαση). Επί πλέον περιλαμβάνει επισκευές μεγάλων και μικρών 
συγκροτημάτων, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφονται σε κατώτερα κλιμάκια, κα-
θώς και  αξιοποίηση τεχνικού υλικού.  

 
Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού της 

Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ΄ ακριβώς οι εργασίες που θα εκτελού-
νται από τον ανάδοχο και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του προσωπι-
κού των ΕΔ (ΣΞ / ΠΝ). 

 
2.1.12.5 Συντήρηση  5ου  Κλιμακίου 
 
   Η εργασία αυτή συνίσταται στην επισκευή 

ή ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό κύριων υλικών. Περιλαμβάνει εργασίες ακριβεί-
ας εκτελούμενες από αρμόδια ιδιωτικά συνεργεία.  

 
Η προώθηση των υλικών σε ανώτερα επισκευαστικά 

κλιμάκια - ιδιωτικά συνεργεία πραγματοποιείται με μέριμνα του προσωπικού των 
ΕΔ (ΣΞ / ΠΝ). 

 
2.1.13 «Τρόπος προσδιορισμού» των προσφερόμενων υλι-

κών δύναται να γίνει, αυτόνομα ή συνδυαστικά, με βάση: 
 

2.1.13.1 Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (ΠΕΔ-Α-
00598 / 14 Ιουλ 17).  

 
2.1.13.2  Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού, 

ήτοι, τον αριθμό ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικο-
ποίησης 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, συ-
μπληρώνονται 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. 

 
2.1.13.3 Το δείγμα του Προμηθευτή 

 
2.1.13.3.1 Κατατίθεται υποχρεωτικά με 

την τελική τεχνική προσφορά και αξιολογείται, κατά τις προβλέψεις των Ειδικών 
Όρων. 
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2.1.13.3.2 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 υπεύθυνου της Υπηρεσίας τή-
ρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. 
Επίσης, ενώπιον του υπεύθυνου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτεί-
ται, λήψη μέρους του δείγματος. 

 
2.1.13.3.3 Η επισημοποίηση των δειγ-

μάτων και αντιδειγμάτων (όπου προβλέπεται) γίνεται από το αρμόδιο για την τε-
χνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής: 

 
                                                                                  2.1.13.3.3.1 Των δειγμάτων 
που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά. 

 
2.1.13.3.3.2  Των δειγμά-

των που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά 
την κατακύρωση της προμήθειας. 
 

      2.1.13.3.4 Τα επισημοποιηθέντα δείγ-
ματα 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. 

 
      2.1.13.3.5 Στον προμηθευτή/ανάδοχο 

παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του, (εάν απαιτείται), το επίσημο δείγμα του φο-
ρέα 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 αργό-
τερο με την παράδοση του υλικού. 

 
2.1.13.4 Το δείγμα της Υπηρεσίας. 

 
2.1.13.4.1 Στην κατηγορία αυτή υπά-

γονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα 
προς προμήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. 

 
2.1.13.4.2 Εφόσον η προμήθεια του 

υλικού γίνεται με βάση το δείγμα του φορέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ-
βάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζε-
ται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυ-
τού από τους ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με 
δική τους μέριμνα και ευθύνη.  

 
2.1.14 «Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων» (Δ.Ε.Ν.) (Interna-

tional Association of Classification Societies - IACS): απαρτίζεται από δώδεκα διε-
θνείς αναγνωρισμένους νηογνώμονες, με έδρα το Λονδίνο. Κύριο αντικείμενο της 
ένωσης αυτής αφορά, τόσο τα επίπεδα ασφάλειας των πλοίων, κατηγοριοποιώ-
ντας αυτά σε κλάσεις, όσο και επί των μέτρων διατήρησης των καθαρών θαλασ-
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σών, 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 Ιαπωνικός Νηογνώμονας, (NK) [Nippon Kaiji Kyokai] (Class NK). 
 
• 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]. 

 
• Ο Πολωνικός Νηογνώμονας, (PRS) [Polish Register of Shipping] 

 
• Ο Κροατικός Νηογνώμονας, (CRS) [Croatian Register of Shipping] 

 
• Ο Ινδικός Νηογνώμονας, (IRCLASS) [Indian Register of Shipping] 
 

2.1.15 «Ταχύπλοο σκάφος» ή «σκάφος», για τους σκοπούς 
του παρόντος, νοείται κάθε πλωτό μέσο ανεξαρτήτως συστήματος προώσεως, με 
μήκος κύτους άνω των 9,5 μέτρων, μετρούμενο σύμφωνα με το κατάλληλο εναρ-
μονισμένο πρότυπο, 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, μη-
χανολογικής, 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. 

 
2.1.16 Λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα σε θεσμικά κείμενα 

και στις παραπομπές / υποσημειώσεις του παρόντος. 
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2.2 Συντομογραφίες 
 
Όπως αναλύονται στην παράγραφο υπ. αριθ. 57 του ΓΟ-2 και επι-

πρόσθετα: 
 
2.2.1 ΑΕΠΣΕ: Απόφαση Ενεργοποίησης Προγράμματος 

Στρατιωτικού Εξοπλισμού. 
 
2.2.2 ΤΧΕ: Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα. 
 
2.2.3 ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 
 
2.2.4 Σ-Π: Συμφωνία Πλαίσιο. 
 
2.2.5  ΚΕΥ: Κέντρο Ελέγχου Υλικών. 
 
2.2.6  ΕΦ: Επιχειρησιακός φορέας επ οφελεία του οποίου υ-

λοποιείται η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης ή Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π). 
 
2.2.7  ΕΕΠ: Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβών.  
 
2.2.8  ΤΠΗΕ: Τιμή Προσφοράς Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 
 
2.2.9  ΤΠΤΕ: Τιμή Προσφοράς Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλι-

σμού. 
 
2.2.10 ΤΠΠΥ&ΠΑΥΠ: Τιμή Προσφοράς Προμήθειας υλικών 

(ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών, αναλωσίμων, λοιπών υλικών επί του σκάφους 
και του εξοπλισμού αυτού) και ταυτόχρονης Παροχής Υπηρεσιών. 

 
2.2.11 ΤΠΠΥ: Τιμή Προσφοράς Προμήθειας Υλικών. 
 

ΕΟ-3  Έγγραφα Σύμβασης – Ισχύς Εγγράφων 
 

 Όπως ΓΟ-3.  
 
ΕΟ-4 Οικονομικοί Φορείς και Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες χώρες. 

  
ΕΟ-5  Ρήτρα Ακεραιότητας - Απαγόρευσης Παιδικής Εργασίας 

 
 Όπως ΓΟ-5 και ΓΟ-5Α αντίστοιχα.  
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

ΕΟ-6  Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
  
  Όπως ΓΟ-6.  
 
ΕΟ-7  Ευθύνη Έναντι Τρίτων 
 
 Όπως ΓΟ-7.  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
 

ΕΟ-8 Αρμόδιοι Φορείς - Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτε-
λεστικών Συμβάσεων 
 

Όπως ΓΟ-8.  
 
Η Σ-Π / εκτελεστικές συμβάσεις, που θα συναφθούν αφορούν στο τομέα της 

άμυνας και έχουν ως αντικείμενο, την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού,  κα-
θώς επίσης, προμήθειες και υπηρεσίες, που αφορούν άμεσα τον εν λόγω στρα-
τιωτικό εξοπλισμό για οποιαδήποτε στοιχεία του κύκλου ζωής του («εν συνεχεία 
υποστήριξη»). 

 
Επιπρόσθετα, στους Ειδικούς Όρους (ΕΟ) συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις 

που αφορούν στην υπεργολαβία (ΕΟ-9, παρ. 9.8), ασφάλεια πληροφοριών (ΕΟ-9, 
παρ. 9.6), ασφάλεια εφοδιασμού (ΕΟ-9, παρ. 9.7), φορολογία (ΓΟ-57, παρ. 7), 
προστασία περιβάλλοντος (ΕΟ-9, παρ. 9.5), προστασία εργασίας (ΕΟ-5, ΓΟ-5Α) 
 
 Επιπρόσθετα: 
 

8.1 Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) για τη σύναψη ΣΠ της πα-
ρούσας διακήρυξης, είναι ο ΥΦΕΘΑ. 

 
8.2 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) για τη ΣΠ της παρούσας διακήρυξης, είναι το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 
 
8.3 Αρμόδια υπηρεσία στην οποία διατίθενται τα δείγματα της υπηρεσίας 

(εφόσον προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία):  
 

Δεν διατίθενται για τη παρούσα διαδικασία. 
 
8.4 Αρμόδια υπηρεσία στην οποία κατατίθενται τα δείγματα των συμμε-

τεχόντων οικονομικών φορέων στην παρούσα διαδικασία: ΓΔΑΕΕ, όπου διενερ-
γείται και η εν λόγω διαδικασία προκειμένου να παραδοθούν στον Πρόεδρο της 
ΕΔΔ. Στη συνέχεια με μέριμνα της επιτροπής ασφαλίζονται και χρησιμοποιούνται 
κατα τις προβλέψεις της σχετικής ΠΕΔ για την αξιολόγησή τους. Με την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης και την υποβολή του αντίστοιχου 
πρακτικού παραμένουν ασφαλισμένα με ευθύνη της ΕΔΔ μέχρι την οριστική πα-
ράδοση στους συμμετέχοντες με την σύναψη της Σ-Π. 
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8.5 Αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη διαδι-
κασία για τη σύναψη της ΣΠ και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων, είναι η 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) - 
Διεύθυνση: Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική – 
Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-
7466446, e-mail: navy.dppc@gdaee.mil.gr). Σημεία επαφής όπως καθορίζονται 
στη προκήρυξη της σύμβασης. Για την διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας θα συ-
γκροτηθούν, οι παρακάτω επιτροπές διενέργειας διαδικασίας σύναψης Σ-Π προ-
μήθειας και εν συνεχεία υποστήριξης: 

 
 8.5.1 Με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, όπου και υπάγονται, με συμμετοχή 

προσωπικού του ΓΕΣ, όπου απαιτείται, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματός της 
προς το ΓΕΣ/Γ1, για υποβολή στοιχείων κατάλληλων στελεχών εξειδικευμένων με 
το συγκεκριμένο συμβατικό είδος: 

 
8.5.1.1 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ). 
 
 8.5.1.1.1  Αρμοδιότητες σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 7Β του ν.3978/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρ-
θρο 154 του ν.4782/2021 και ισχύει. 

 
8.5.1.1.2  Λόγω της ειδικής φύσης του συμ-

βατικού αντικειμένου, επισημαίνεται ότι, είναι δυνατή η υποβολή εισήγησης για κα-
τακύρωση μέρους της προμήθειας (ανά τμήμα), είτε για την προμήθεια υλικών 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (1ο Τμήμα), είτε για την προμήθεια υλικών τηλεπι-
κοινωνιακού εξοπλισμού (2ο Τμήμα), είτε για την προμήθεια υλικών (ανταλλα-
κτικών, ελαιολιπαντικών, αναλωσίμων, λοιπών υλικών επί του σκάφους και του 
εξοπλισμού αυτού) και ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών επί του σκάφους (3ο 
Τμήμα), ανεξάρτητα ή συνδυαστικά και ματαίωση των αποτελεσμάτων για το υπό-
λοιπο μέρος αυτής και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας  με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ.  

 
8.5.1.2 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΕ). 
 

8.5.1.2.1   Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα συ-
γκροτηθεί με αρμοδιότητες σύμφωνες με την παράγραφο 5 του άρθρου 7Β του 
ν.3978/2011, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 154 του ν.4782/2021 και ισχύει.  

 
8.5.1.2.2   Λόγω της ειδικής φύσης του συμβατικού 

αντικειμένου, επισημαίνονται τα παρακάτω: 
 

8.5.1.2.2.1 Η αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.6 του παρόντος.  

 
8.5.1.2.2.2 Προσφορές που δεν 

καλύπτουν τους Απαράβατους Όρους της ΠΕΔ απορρίπτονται, ενώ οι λοιπές συ-
μπεριλαμβανομένου και των «εναλλακτικών προσφορών» αξιολογούνται σύμφω-
να με τις προβλέψεις της ΠΕΔ. 
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8.5.1.2.2.3 Ακολουθεί η σύνταξη 
Πρακτικού που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

 
8.5.1.2.2.4 Το πρακτικό υπο-

γράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υποβάλλεται στην 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για λήψη απόφασης.  

 
8.5.1.3 Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών. 

 
 Οι επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών είναι αρμό-

διες για την εξέταση των προσφυγών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 90 
του ν.3978/2011. 

 
 8.5.2 Με μέριμνα της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ (ΓΕΣ), κατόπιν σύναψης της 

εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, με συμμετοχή προσωπικού του αρμόδιου ΕΦ 
επ’ ωφελεία του οποίου υλοποιείται η εν λόγω προμήθεια, κατόπιν σχετικού έγ-
γραφου αιτήματός της προς το ΓΕΣ/Γ1, για υποβολή στοιχείων κατάλληλων στελε-
χών εξειδικευμένων με το συγκεκριμένο συμβατικό είδος: 

 
8.5.2.1 Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Συμβατικών 

Αντικειμένων (ΕΕΠΣΑ). 
 
 Αρμοδιότητες σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 

3 του άρθρου 7Γ του ν.3978/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 154 του 
ν.4782/2021 και ισχύει. 

 
8.5.2.2 Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παρα-

λαβής Συμβατικών Αντικειμένων (ΔΕΕΠΣΑ). 
 
 Οι αρμοδιότητες των δευτεροβάθμιων επιτροπών 

ελέγχου και παραλαβής καθορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 3433/2006 (Α’ 20). 
 

8.6 Η εν λόγω διαδικασία, εν συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ) υφιστάμε-
νων ταχυπλόων σκαφών (προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών), μέσω της 
σύναψης ΣΠ 4ετούς διάρκειας με έναν οικονομικό φορέα, θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 40 του ν.3978/11 και συγκεκριμένα με την 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σε 
συνδυασμό με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43 και 44 του ιδίου νόμου, με κριτήριο 
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα συμβάσεως για τις οποίες ισχύει η 
«διαιρετότητα κατά είδος» και όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 
8.10.6 του παρόντος. 

 
Στη διαδικασία αυτή, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να 

υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος, που πληρεί τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους  της 
διακήρυξης και προσφορά υποβάλλουν άπαντες οι υποψήφιοι χωρίς να υφίσταται 
διαδικασία προεπιλογής από την αναθέτουσα αρχή, καθόσον εκτιμάται ότι δεν υ-
πάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. 
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8.7 Προθεσμίες 
 
 Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων / αιτημάτων συ-

μπληρωματικών πληροφοριών των Υποψηφίων  εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  
 

   8.7.1  Διευκρινίσεις που ζητούνται από οποιονδήποτε ενδια-
φερόμενο κοινοποιούνται, με μέριμνα της Επιτροπής Διενέργειας, υποχρεωτικά σε 
όλους όσους έλαβαν αντίγραφο των όρων, στη διεύθυνση που δήλωσαν και στην 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η αποστολή των διευκρινίσεων θεωρείται ότι έγινε νόμιμα 
εφόσον αποσταλούν στο e-mail: navy.dppc@gdaee.mil.gr που δήλωσαν οι υπο-
ψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Τέτοιες διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
   8.7.2  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, υποβάλ-
λονται εγγράφως σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη ΓΔΑΕΕ, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Δικαιολο-
γητικών συμμετοχής / Προσφορών) και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των 
προσφορών (Δικαιολογητικών συμμετοχής / Προσφορών). 
 
   8.7.3  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
 8.7.3.1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες 
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
 
 8.7.3.2 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται 
σημαντικές αλλαγές. 
 
 8.7.4 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
 
 8.7.5 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί 
έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 
απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
 8.7.6 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον 
όταν αυτές ζητηθούν από την ΕΔΔ. Η παροχή των διευκρινίσεων θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 
    8.7.7  Τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται για απαντήσεις / 
διευκρινήσεις μη ουσιώδους περιεχομένου και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα 
για τον επιχειρησιακό φορέα ή / και την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση παρο-
χής απαντήσεων / διευκρινίσεων απαιτείται ταυτόχρονη ενημέρωση του συνόλου 
των συμμετεχόντων. 
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    8.7.8  Έγγραφα σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία που ζη-
τήθηκαν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αποστέλλονται σε αυτόν μόνο, ενώ 
στους υπόλοιπους υποψηφίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής με 
την οποία αποστέλλονται τα έγγραφα. 
 
    8.7.9  Διευκρινήσεις - Συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο που 
υπέβαλλε το σχετικό αίτημα / ερώτημα, ενώ στους υπόλοιπους υποψηφίους απο-
στέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής / εγγράφου με την / το οποία /-ο παρέ-
χονται διευκρινίσεις. 
 
    8.7.10  Οι συμμετέχοντες μπορούν να ζητούν από την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγραφα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό μέ-
χρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φα-
κέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Προσφορών. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται 
στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με καταβολή τιμήματος ό-
μοια με τα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006) 
υπουργική απόφαση. 
 
   8.7.11  Κανένας συμμετέχοντας δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. Τα υπόψη έγγραφα διατίθε-
νται στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο οικονομικό φορέα με καταβολή τιμήμα-
τος όμοια με τα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 
1274Β/1.9.2006) υπουργική απόφαση. 
 
   8.7.12 Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φο-
ρέων μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέ-
χρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 

 
8.8 Επανάληψη Διαδικασίας 
 

Επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να γίνει, μετά από ματαίωση, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΓΟ-21Α, εφόσον διαζευκτικά:  

 
8.8.1 Δεν υπάρξει συμμετοχή. 
 
8.8.2 Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων.  
 
8.8.3 Δεν αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός με βάση τα στοιχεία 

της αγοράς. 
 
8.8.4 Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, τα δι-
καιολογητικά κατακύρωσης, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 88 παρ. 5 του 
ν.3978/2011.  

 
8.8.5 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αρμοδίως και αιτιολο-

γηθεί επαρκώς, από τον ΕΟΕ. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

8.9 Το αντικείμενο της Σ-Π και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβά-
σεων είναι, η εν συνεχεία υποστήριξη (ΕΣΥ) των υφιστάμενων ταχυπλόων σκα-
φών με την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται 
στη συνέχεια του παρόντος.  
 

8.10 Τρόπος προσδιορισμού Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών  
 

8.10.1 Υπό προμήθεια υλικά  (Είδη – Ποσότητες)   
 

8.10.1.1 Είδη υλικών  
 

     8.10.1.1.1 Αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά 
και λοιπά είδη υποστήριξης 1ου  έως 2ου Κλιμακίου) 
 

8.10.1.1.1.1 Όπως Προσθήκη 
«2/Α» της ΠΕΔ. 

 
8.10.1.1.1.2 Όπως παρ. 4.1.1.1 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 
     8.10.1.1.2 Ανταλλακτικά ανακατασκευών / 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης - επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου 
 

8.10.1.1.2.1 Όπως Προσθήκη 
«4/Α» της ΠΕΔ. 

 
8.10.1.1.2.2 Όπως παρ. 4.1.1.2 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 
8.10.1.1.2.3 Όπως παρ. 4.1.1.2.3 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 

8.10.1.1.3 Κρίσιμα ανταλλακτικά 
ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συντήρησης - επισκευών 

 
8.10.1.1.3.1 Όπως Προσθήκη 

«3/Α» της ΠΕΔ. 
 
8.10.1.1.3.2 Όπως παρ. 4.1.1.3 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 
8.10.1.1.3.3 Όπως παρ. 4.1.1.3.2 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
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8.10.1.1.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – 
Ειδικός  Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός  
      
 8.10.1.1.4.1 Όπως Προσθήκη 
«5/Α» της ΠΕΔ. 
 
 8.10.1.1.4.2 Όπως παρ. 4.1.1.4.2 
του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 
 8.10.1.1.4.3 Όπως παρ. 4.1.1.4.3 
του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 

8.10.1.1.4.4 Όπως παρ. 4.1.1.4.4 
του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 

 
8.10.1.1.4.5 Όπως παρ. 4.1.1.4.5 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 

8.10.1.1.5 Βιβλιογραφία 
 

8.10.1.1.5.1 Όπως παρ. 4.1.1.5.1 
του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 

 
8.10.1.1.5.2 Όπως παρ. 4.1.1.5.2 

του κύριου μέρους της ΠΕΔ. 
 

8.10.1.1.6 Λογισμικό /-κά 
 

              Όπως παρ. 4.1.1.6 του κύριου μέ-
ρους της ΠΕΔ 

 
   8.10.1.1.7 Υλικά Ανακατασκευής Σκαφών 
 
     Όπως Προσθήκη «8/Α» της ΠΕΔ. 

 
8.10.1.2 Τεχνικός προσδιορισμός ΕΣΥ Ταχυπλόων 

Σκαφών 
 

Όπως ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17. 
 

8.10.1.3 Ποσότητες προμήθειας 
 

Όπως ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17. 
 

  8.10.2  Παρεχόμενες Υπηρεσίες (Είδη – Διάρκεια) 
     

8.10.2.1 Είδη παρεχόμενων υπηρεσιών 
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Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο σύνολό τους από τον οικονομικό φορέα1, 
μετά από την έγκριση - παραγγελία της Υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση της παροχής 
αυτών των υπηρεσιών να γίνεται εντός 2 μηνών μετά την υπογραφή της σχετικής 
εκτελεστικής σύμβασης ή τροποποίησης αυτής. Αναλυτικός προσδιορισμός των 
υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων, όπως Προσθήκη «1/Α» της ΠΕΔ. Αναλυ-
τικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: 

 
8.10.2.1.1 Όπως παρ. 4.1.2.1, 4.2.1.2.2.1 και 

4.2.3.2.1 του κύριου μέρους της ΠΕΔ (Περιοδική συντήρηση 3ου - 5ου κλιμα-
κίου). 

 
8.10.2.1.2 Όπως παρ. 4.1.2.2, 4.2.1.2.2.2 και 

4.2.3.2.2 του κύριου μέρους της ΠΕΔ (Ανακατασκευή / εκσυγχρονισμός και ε-
πισκευές 3ου - 5ου κλιμακίου). 

 
8.10.2.1.3 Όπως παρ. 4.1.2.3,  4.2.1.2.2.3  

και 4.2.3.2.3 του κύριου μέρους της ΠΕΔ (Παροχή επί τόπου τεχνικής βοή-
θειας). 

 
8.10.2.1.4 Όπως παρ. 4.1.2.4, 4.2.1.2.2.4  και 

4.2.3.2.4 του κύριου μέρους της ΠΕΔ (Εκπαίδευση / Πιστοποίηση σε υπηρεσί-
ες συντήρησης - επισκευής των ταχυπλόων σκαφών). 

 
8.10.2.1.5 Όπως παρ. 4.1.2.5, 4.2.1.2.2.5,  

4.2.3.2.5 και 4.2.3.2.6 του κύριου μέρους της ΠΕΔ (Υπηρεσίες βελτίωσης – α-
ναβάθμισης και διακρίβωση συσκευών ελέγχου). 

 
8.10.2.1.6 Όπως παρ. 4.1.2.6, 4.2.1.2.2.6   

και 4.2.3.2.7 του κύριου μέρους της ΠΕΔ (Υπηρεσίες  συντήρησης των μηχα-
νών, αναστροφέων (POWER LEG) και αξονικών συστημάτων: YANMAR 
315HP 6LPA-STP/STZP – BRAVO I, MERCRUISER 350MAG - BRAVO I, 
MERCRUISER 425EFI MPI - BRAVO I, V1308T2HSC ISOTTA FRANSCHINI 
MOTORI S.p.A, ZF 310, TRIMAX 2200, SEATEK 750HP 6-4V-10D NAVY, ZF 312 
TS, TRIMAX 2200). 

 
8.10.2.1.7 Όπως παρ. 4.2.2  του κύριου μέ-

ρους της ΠΕΔ (Συνεργασία Τεχνικού Προσωπικού Υπηρεσίας και Εταιρείας). 
8.10.2.2 Τεχνικός προσδιορισμός ΕΣΥ Ταχυπλόων 

Σκαφών 
 

Όπως ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17. 
 

8.10.2.3 Ποσότητες  
 

Όπως ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17. 
Επισημάνσεις: 

                                                 
1 Με τον όρο «οικονομικό φορέα» νοείται η εταιρεία / ναυπηγείο που θα αναλάβει τις συμβατικές 

υποχρεώσεις παροχής εν συνεχεία υποστήριξης (εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής / εκσυγχρο-

νισμού συντήρησης και επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου). 
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Τμηματική αποδεκτή ποσότητα προμήθειας / παροχής υπηρεσιών 

(παράδοσης εκ μέρους του προμηθευτή / αναδόχου στις ΕΔ), σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της εκάστοτε αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβαση.  
 

Η τελική ποσότητα προμήθειας δύναται με εισήγηση της αρμόδιας ΕΔΔ, 
να αυξηθεί ή μειωθεί σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% της αρχικής 
ποσότητας μέχρι την κατακυρωτική απόφαση, αναλόγως της προσφερόμενης 
τιμής του τελικού μειοδότη / αναδόχου και με την προϋπόθεση της μη υπέρβασης 
της προγραμματισμένης διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη απαιτήσεων.  

 
Ως 1ο έτος νοείται το έτος έναρξης χρηματοδότησης της ΣΠ και η διάρκειά 

του αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης 
(χρόνος στον οποίο θα έχει διατεθεί η ανάλογη προβλεπόμενη, για την 
συγκεκριμένη σύμβαση, πίστωση) και ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 12 
μηνών.  

 
Διευκρινίζεται ότι, ο χρόνος παράδοσης συμβατικών ειδών (υλικών / 

υπηρεσιών) των εκτελεστικών συμβάσεων δεν προσμετράται στη διάρκεια της ΣΠ, 
δηλαδή, η σύναψη εκτελεστικής σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά εντός του 
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, αλλά είναι δυνατή η παράδοση να γίνει 
σε μεταγενέστερο χρόνο και σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκτελεστικής 
σύμβασης. 

 
Είναι δυνατή, η «μεταφορά» υπο προμήθεια ποσοτήτων / παρεχόμενων 

υπηρεσιών και αντίστοιχων πιστώσεων ενός ή περισσοτέρων ετών (σωρευτικά) σε 
επόμενα έτη, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα καταστεί δυνατή 
η διάθεση κατά την αρχική σχεδίαση, όπως αποτυπώνονται στους Πίνακες των 
παραγράφων  8.11.2 αντίστοιχα. 

 
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης. 

 
8.10.3  Κωδικοί CPV (Common Procurement Vocabulary): 

 

Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Κήτη και μηχανικά ανταλλακτικά 
για πολεμικά πλοία 

35521000-2  

2 Κινητήρες και μέρη κινητήρων για 
πολεμικά πλοία 

35521100-3  

3 Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 
ανταλλακτικά για πολεμικά πλοία 

35522000-9  

4 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ραντάρ 

32352200-7  

5 Διάφορα ανταλλακτικά 34913000-0  

6 Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοι-
νωνίας και ραντάρ 

32352100-6  

7 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ραντάρ 

32352200-7  

8 Συγκροτήματα ραντάρ 34932000-9  

9 Συσκευές ραδιοεντοπισμού 35722000-1  
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Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(ραντάρ) 

10 Συσκευές ραντάρ 38115000-4  

11 Συστήματα παγκόσμιας 
πλοήγησης και παγκόσμιου 
προσδιορισμού θέσης (GPS ή 
ισοδύναμα) 

38112100-4  

12 Όργανα πλοήγησης και 
μετεωρολογίας 

38100000-6  

13 Όργανα ναυσιπλοΐας 38110000-9  

14 Εξοπλισμός προσανατολισμού 38111000-6  

15 Πυξίδες 38111100-7  

16 Συσκευές ηχητικού εντοπισμού 38113000-0  

17 Συσκευές ραδιοβόλησης 38124000-0  

18 Κάμερες Ιστού 30237240-3  

19 Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης πλοίων 

50241000-6 
 

 

Πίνακας υπ. αριθ. 1 

 
8.10.4 Εκτιμώμενη Χρήση των υλικών - Αιτούμενη Διαθεσιμό-

τητα  
 
Η εκτιμώμενη χρήση των υλικών (πλην ανταλλακτικών και αναλωσίμων) είναι 

τουλάχιστον 5ετία από οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, εκτός αν άλλως 
καθορίζεται από τον κατασκευαστικό οίκο ανά είδος υλικού / απαρτίου. 

 
8.10.5 Στοιχεία κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ) 
 

Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου, καθόσον το υποπρό-
γραμμα αφορά στην εν συνεχεία υποστήριξη υφιστάμενων ταχυπλόων σκαφών 
και όχι στη προμήθεια νέων. 

 
8.10.6 Τμήματα Συμφωνίας Πλαίσιο  - Διαιρετότητα κατά είδος 
 

Προσδιορισμός της «διαιρετότητας» («διαιρετή ανά εί-
δος»): 
 

8.10.6.1 Προμήθειας υλικών (και αντίστοιχων υπηρε-
σιών τοποθέτησης / εγκατάστασης / εκπαίδευσης - πιστοποίησης όπου απαιτείται) 
και κατ΄ επέκταση υποχρέωση υποβολής προσφοράς από υποψήφιους οικονομι-
κούς φορείς για τα είδη: 

 
    8.10.6.1.1 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (όρ-

γανα προσδιορισμού θέσεως, πλοήγησης και ελέγχου), για το σύνολο των αναφε-
ρόμενων στο παρόν, τύπων ταχυπλόων σκαφών.   

 
    8.10.6.1.2 Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 

(όργανα / συσκευές επικοινωνιών) για το σύνολο των αναφερόμενων στο παρόν, 
τύπων ταχυπλόων σκαφών.  

8.10.6.2 Προμήθειας υλικών (ανταλλακτικών, ελαιολιπα-
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ντικών, αναλωσίμων, λοιπών υλικών επί του σκάφους και του εξοπλισμού αυτού) 
(Προσθήκη «2/Α»)2 και ταυτόχρονης Παροχής Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση 
υποχρέωση υποβολής προσφοράς από υποψήφιο ναυπηγείο και για το σύνολο 
των εργασιών ΕΣΥ των σκαφών όπως αναλύονται στην Προσθήκη «6/Α» της 
ΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένου υποχρεωτικά και των / του: 

 
8.10.6.2.1 Κινητήρων (του συνόλου των τύ-

πων που αναφέρονται στην ΠΕΔ και εναλλακτικών προτάσεων για ορισμένους 
τύπους κινητήρων που δεν βρίσκονται πλέον σε παραγωγική διαδικασία ή έχει 
περατωθεί η «γραμμή υποστήριξής» τους από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό 
οίκο). 

 
8.10.6.2.2 Συνόλου του απαιτούμενου συνα-

φή μηχανολογικού εξοπλισμού για ασφαλή λειτουργία και πλεύση.  
 
8.10.6.2.3 Συνόλου λοιπού υλικού υπερκατα-

σκευής των σκαφών που δεν αναφέρονται στην ΠΕΔ. 
 
Διευκρίνιση: Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι είναι δυνατή η σύναψη μίας, 
δύο ή / και τριών ανεξάρτητων «Συμφωνιών Πλαίσιο», ανά «Τμήμα», ήτοι: 

 
  1ο ΤΜΗΜΑ: (παράγραφος 8.10.6.1.1) 
 

Οικονομικός φορέας (εταιρεία) για τη ΣΠ προμήθειας αποκλειστικά (συ-
μπεριλαμβανομένου υπηρεσιών εγκατάστασης όπου προβλέπεται και απαιτείται) 
ηλεκτρονικού  εξοπλισμού. 

 
 2ο ΤΜΗΜΑ: (παράγραφος 8.10.6.1.2) 
 

Οικονομικός φορέας (εταιρεία) για τη ΣΠ προμήθειας αποκλειστικά (συ-
μπεριλαμβανομένου υπηρεσιών εγκατάστασης όπου προβλέπεται και απαιτείται) 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

 
 3ο ΤΜΗΜΑ: (παράγραφος 8.10.6.2) 
 

Ναυπηγείο υποχρεωτικά για την παροχή υπηρεσιών και την προμή-
θεια του συνόλου των ανταλλακτικών – αναλωσίμων κινητήρων, των κινητή-
ρων συγκεκριμένων ή «εναλλακτικών» τύπων κατά τα οριζόμενα στη ΠΕΔ και 
λοιπού εξοπλισμού σκάφους, το οποίο δύναται να αναλάβει και την σύναψη ΣΠ 
για την προμήθεια του ηλεκτρονικού  εξοπλισμού ή / και τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού (Τμημάτων 2 και 3 αντίστοιχα). 

 
8.10.7 Κοστολόγηση εκτιμώμενων απαιτήσεων (ως προς το 

                                                 
2 Επισήμανση: Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά 

για τα είδη των Προσθηκών «3», «4», «5» και «8» της ΠΕΔ, τα οποία όμως δεν συνυπολογίζονται 

για την ανάδειξη του μειοδότη / αναδόχου στη παρούσα φάση για τη σύναψη της Σ-Π, αλλά αποτε-

λούν δεσμευτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατα τη πρό-

σκληση / υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης / επισκευών 

που θα προκύψουν. 
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μέγιστο) 
 

Συγκεντρωτικός Πίνακας (εκτιμώμενης μέγιστης) κοστολό-
γησης εκτιμώμενων απαιτήσεων: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ     
ανά ΜΜ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(ΜΜ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ 

ΣΚΑΦΟΣ 
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Προμήθεια Υλικών 

1.1 
Ανταλλακτικών 
ΕΣΥ 1ου - 2ου Κλι-
μακίου      

30.000 € 
συνολικές 
απαιτήσεις 
ανά σκάφος 

1 
Συνήθη συ-

ντήρηση 

1.2 
Ανταλλακτικών 
ΕΣΥ 3ου - 5ου Κλι-
μακίου :     

       

1.2.1 Κινητήρας πλήρης  80.000 € σετ 2 / 3 / 4 
Αναλόγως 
σκάφους 

1.2.2 
Ολική επισκευή 
(ρεκτιφιέ) κινητήρα    

15.000 € τεμάχιο 2 / 3 / 4 
Αναλόγως 
σκάφους 

1.2.3 
Επισκευή ποδαρι-
κών κινητήρα    

4.000 € τεμάχιο 2 / 3 / 4 
Αναλόγως 
σκάφους 

1.2.4 
Ανταλλακτικά για το 
trailer   

5.000 € τεμάχιο 1  

1.2.5 Radar επιφανείας  6.000 € τεμάχιο 1  

1.2.6 Plotter        6.000 € τεμάχιο 1  

1.2.7 GPS   4.000 € τεμάχιο 1  

1.2.8 Λοιπός εξοπλισμός  25.000 € 
συνολικές 
απαιτήσεις 
σκάφους 

1  

2 Παροχή Υπηρεσιών 

2.1 Επισκευή trailer   4.000 € τεμάχιο 1  

2.2 
Συντήρηση σκά-
φους     

11.000 € 
συνολικές 
απαιτήσεις 
σκάφους 

1 
Συνήθη συ-

ντήρηση 

2.3 
Επισκευές σκά-
φους      

17.000 € 
συνολικές 
απαιτήσεις 
σκάφους 

1  

2.4 
Ανακατασκευή 
σκάφους       

43.000 € 
συνολικές 
απαιτήσεις 
σκάφους 

1  

Πίνακας υπ. αριθ. 2 
 
 
 
 



                                                               Γ- 

. / . 

25 

8.11: Πηγή Χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός Συμφωνίας Πλαίσιο 
/ Εκτελεστικών Συμβάσεων.  

 
8.11.1  Η σύναψη της εκάστοτε ΣΠ δεν απαιτεί χρηματοδότηση 

στη παρούσα φάση. 
 

8.11.2  Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα 
πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοι-
χης πίστωσης, η οποία στο σύνολό της ετησίως δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμε-
να στον Πίνακα της εν λόγω παραγράφου.  

 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακρο-

πρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) και ειδικότερα του 
υποπρογράμματος με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υλικών / Μέσων Μονάδων 
Ειδικών Δυνάμεων» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, για τα έτη 1 έως 4, (ή εναλ-
λακτικά υπολογιζόμενου από το έτος ενεργοποίησης της ΣΠ ως 1ο έτος με αντί-
στοιχη αναπροσαρμογή των ημερολογιακών ετών), τα 6.000.000€, με χρηματοδό-
τηση από ΕΦ 1011.101.0000000 και AΛΕ 3130101001, χωρίς περίληψη ΦΠΑ, 
όπως αναλύεται ανά ΓΕ και ημερολογιακό έτος συμφωνίας, στον παρακάτω Πίνα-
κα: 
 

ΓΕ 
1ο έτος 
(€) 

2ο έτος 
(€) 

3ο έτος 
(€) 

4ο έτος 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΓΕΣ 1.150.100 1.150.100 1.150.100 1.150.100 4.600.400 

ΓΕΝ 349.900 349.900 349.900 349.900 1.399.600 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

Πίνακας υπ. αριθ. 3 
 
Διευκρινίσεις:  
 

Η διάρκεια της ΣΠ είναι 4 έτη από την ημερομηνία σύναψης αυτής ή το έτος 
το οποίο θα έχει γίνει πλήρη απορρόφηση της μέγιστης προϋπολογισθείσας αξίας. 
 

Στα οικονομικά στοιχεία του άνω Πίνακα υπ. αριθ. 3 έχουν εκτιμηθεί / υπο-
λογισθεί, αρχική τιμή (κόστος προμήθειας / παροχής υπηρεσιών) συνυπολογιζό-
μενων αναλογούντων επιβαρύνσεων και ετήσια αναπροσαρμογή τιμών (+3%) 
και η οποία θα υπολογίζεται ανάλογα στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση. 
 

8.12: Δείγματα Υπηρεσίας.  
 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 
 
 Όπως ΓΟ-9 πλην των ειδικά καθοριζόμενων για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης Σ-Π: 
  

9.1 Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια  
 

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης Σ-Π προμήθειας, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν 
ότι  διαθέτουν / παρέχουν ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, 
όπως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα υπ. αριθ. 4: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

1.    

 Η οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια του οικονομι-
κού φορέα / ναυπηγείου μπορεί, κατά κανόνα, να αποδει-
κνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστο-
ποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, 
κατ’ ελάχιστο στο ύψος του προϋπολογισμού της συμφωνίας 
πλαίσιο. 

100             
ή απόρ-

ριψη  

β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτω-
ση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονο-
μικός φορέας κατ’ ελάχιστο στο ύψος του προϋπολογισμού 
της συμφωνίας πλαίσιο. 
Διευκρίνιση: Οικονομικός φορέας που έχει ζημιογόνους (ά-
νω του ενός) ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων 
αποκλείεται της διαδικασίας. 

100             
ή απόρ-

ριψη  

γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης3, για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονο-
μικά  έτη [για τις τρεις (3) τελευταίες (ολοκληρωμένες) οικο-
νομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο], ανάλογα με την ημερο-
μηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομι-
κού φορέα / ναυπηγείου, στο μέτρο που οι πληροφορίες 
σχετικά με τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι διαθέσιμες.  

 

                                                 
3 «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 (συμπεριλαμβανομένου και εργα-

σιών τοποθέτησης όπου προβλέπεται και κρίνεται αναγκαίο) κύριων υλικών, ανταλλακτικών, ελαιο-

λιπαντικών, αναλωσίμων, ηλεκτρονικού (οργάνων ελέγχου και πλοήγησης, ραντάρ, πλόττερ, 

κ.λπ.), τηλεπικοινωνιακού (συσκευές VHF, κ.λπ.), μηχανολογικού (κινητήρων, ποδαρικών, κ.λπ.) 

και συναφή εξοπλισμού και λοιπών ειδών πλωτών μέσων, καθώς επίσης και παροχή υπηρε-

σιών συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού των σκαφών αυτών 

ή μεγαλύτερων διαστάσεων. 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

Τούτο επιπροσθέτως να αποδεικνύεται από τα οικονομικά 
μεγέθη (μέσος ετήσιος κύκλος παροχής υπηρεσιών – προ-
μήθειας συμβατικών ειδών τελευταίας 3ετίας) του προμηθευ-
τή / παρόχου / ναυπηγείου τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 35 τοις εκατό (%) επί της συνολικής προυπολο-
γισθείσας αξίας της Σ - Π: 

 Κύκλος εργασιών κάτω του 35% του προϋπολογισμού της 
συμφωνίας πλαίσιο 

30 

 Κύκλος εργασιών ίσο με το 35% του προϋπολογισμού της 
συμφωνίας πλαίσιο 

60 

 Κύκλος εργασιών άνω του 35%  του προϋπολογισμού της 
συμφωνίας πλαίσιο 

100 

2 Ένας οικονομικός φορέας / ναυπηγείο μπορεί, ενδεχομένως 
και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότη-
τες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υ-
φιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέ-
ων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην ανα-
θέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα, 
προσκομίζοντας για παράδειγμα τη σχετική δέσμευση των 
εν λόγω φορέων. 

 
50 

 Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων 100 

Πίνακας υπ. αριθ. 4 
 

Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών, στις ως άνω απαιτήσεις, οι αντί-
στοιχες τιμές, υπολογίζονται από το άθροισμα των γινομένων του κάθε ενός εκ 
των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση. 

 
9.2 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες  
 
 Οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων / 

ναυπηγείων αποδεικνύονται / αξιολογούνται, με την υποβολή των αναλυτικών 
στοιχείων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα υπ. αριθ. 5: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

1 Υποβολή του καταλόγου εργασιών (εκπαίδευση προσωπικού 
/ πιστοποίηση, συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή, εκσυγ-
χρονισμό σε αντίστοιχου τύπου ταχύπλοα σκάφη ή /και μεγα-
λύτερων διαστάσεων) που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 
πέντε έτη (Συμβάσεις / αναθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
το έτος 2010 και μετέπειτα), συνοδευόμενου από πιστοποιη-
τικά 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 ε-
κτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και 
αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα εν 
λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρμό-
δια αρχή στην αναθέτουσα αρχή, 

Αναλογική 
βαθμολογία 
με βάση τη 
συνολική 
αξία των 
εργασιών 
κατά την 
τελευταία 

5ετία        
με βαθμό 

από 0 - 100 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

2 Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τε-
λευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ημερομη-
νίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι 
ή ιδιώτες. 
Οι παρασχεθείσες παραδώσεις αποδεικνύονται, εάν ο απο-
δέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέ-
κτης είναι ιδιώτης αγοραστής, με πιστοποίηση του αγοραστή, 
οι οποίες κατ’ ελάχιστο πρέπει να αντιστοιχούν σε ποσοστό 
10 τοις εκατό (%) σωρευτικά επί της συνολικής προυπολογι-
σθείσας αξίας της Σ – Π. 

Αναλογική 
βαθμολογία 
με βάση τη 
συνολική 
αξία των 
υλικών 

που παρα-
δόθηκαν 
κατά την 
τελευταία     

  5ετία      
με βαθμό 
από 0 – 

100.  
Μη κάλυψη 
της ελάχι-
στης απαί-
τησης ση-
μαίνει α-
πόρριψη. 

3 Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπη-
ρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρη-
ση του οικονομικού φορέα / ναυπηγείου είτε όχι, ιδίως δε των 
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, εφόσον πρόκει-
ται για συμβάσεις έργων, με υπόδειξη αυτών που ο εργολή-
πτης θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου.  
Με τον έλεγχο των εν λόγω στοιχείων απαιτείται να αποδει-
κνύεται η δυνατότητα του ναυπηγείου να εκτελεί ταυτόχρονα 
εργασίες τουλάχιστον σε 2 σκάφη.  

Αναλογική 
βαθμολογία 

με βάση 
την αξιολό-
γηση του 
εμπλεκό-

μενου 
προσω-
πικού με 

βαθμό από 
0 - 100 

4 Με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που 
λαμβάνει ο οικονομικός φορέας / ναυπηγείο για την εξασφά-
λιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας, κα-
θώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την πνευματι-
κή ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, επειδή οι περιγραφόμενες υπη-
ρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές ναυτι-
κής, αρχιτεκτονικής και μηχανικής, αλλά και σε διεθνείς ρυθ-
μιστικούς κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας και σωστής συλλο-
γικής τεχνικής υποστήριξης, απαιτείται έλεγχος διενεργούμε-
νος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρ-
μόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ-
νος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την προϋπό-
θεση ότι αυτός ο οργανισμός είναι μέλος διεθνούς αναγνωρι-
σμένου 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 περισσοτέ-
ρων μελών της Δ.Ε.Ν. (IACS), αθροιστικά ή διαζευκτικά, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, 

Μη κάλυψη 
της απαί-
τησης ση-
μαίνει α-
πόρριψη. 

  
Αναλογική 

βαθμολογία 

κατά την 

κρίση της 

επιτροπής 

με βάση 

την αξιολό-

γηση της 

πληρότητας 

του τεχνι-

κού εξο-

πλισμού για 

την κάλυψη 

της απαί-

τησης της 

προηγού-

μενης υ-

ποπαρα-



                                                               Γ- 

. / . 

29 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

εμπειρία και αξιοπιστία του φορέα. Στο 1ο στάδιο της διαδικα-
σίας και συγκεκριμένα κατά τη φάση της ποιοτικής επιλογής, 
ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά για τις ερ-
γασίες ανακατασκευής και συντήρησης των σκαφών, υπο-
χρεούται 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 / ικανό-
τητες του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα συγκεκριμένα 
διεθνή πρότυπα και ανά αντικείμενο (κατ’ ελάχιστο):            
  

1) Εγκαταστάσεις αρχικής κατασκευής, επισκευής, συ-
ντήρησης, 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 – επισκευα-
σμένου). 

3) Χώροι και συνθήκες αποθήκευσης υλικών και ειδών ει-
δικού χειρισμού για υπηρεσίες σε FRP σκάφη. 

4) Επάρκεια απαιτούμενου εξοπλισμού, περιοδικών ελέγ-
χων 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 περαιτέ-
ρω 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 δικαιολογητι-
κών ποιοτικής επιλογής 

γράφου και  

με βαθμό 

από 0 - 100 

5 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από την εθνική αρχή 
ασφαλείας του κράτους του υποψηφίου ή από την αρχή α-
σφαλείας που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος να ελέγξει 
την καταλληλότητα των χώρων και εγκαταστάσεων που ενδέ-
χεται να χρησιμοποιηθούν, τις βιομηχανικές και διοικητικές 
διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν, τους τρόπους διαχείρισης 
των πληροφοριών ή την κατάσταση του προσωπικού που εν-
δέχεται να απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Μη κάλυψη 
της απαί-
τησης ση-
μαίνει α-
πόρριψη. 

  
Άνευ βαθ-

μολο-γίας 

6 Ένας οικονομικός φορέας / ναυπηγείο μπορεί, ενδεχομένως 
και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες 
άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστά-
μενων 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 προ-
σκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη 
διάθεση του οικονομικού φορέα τα αναγκαία μέσα. Στην πε-

50 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ρίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα περί υπεργολαβίας 
στην παράγραφο 9.8 του παρόντος 

 Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων 100 

5. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία μπορεί να επικαλε-
στεί τις ικανότητες των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή 
άλλων φορέων. 

50 

 Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων 100 

6. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών πλαίσιο / 
συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες για τις ο-
ποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 
την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων, η ικανότητα 
των οικονομικών φορέων να παράσχουν τις εν λόγω υπηρε-
σίες ή να κατασκευάσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί 
να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της απο-
τελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

Αναλογική 
βαθμολογία 

με βάση 
την αξιο-
λόγη-ση 

του είδους 
της εται-
ρείας με 

βαθμό από 
0 - 100 

Πίνακας υπ. αριθ. 5 
 

Διευκρινίσεις 
 

 Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκο-
μίσει τα δικαιολογητικά των Πινάκων υπ. αριθ. 4 και 5 που ζητεί η αναθέτουσα αρ-
χή, μπορεί να αποδείξει την οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική ικανότητά 
του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλλη-
λο. 

 

 Αναφορικά με τα μέσα απόδειξης έχει κριθεί ότι στην τραπεζική βεβαίω-
ση πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό και για 
τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, διατίθεται στην 
διαγωνιζόμενη εταιρία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να κριθεί αν 
καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυ-
ξης και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.  
 

 Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων λήφθηκαν υπόψη κατά περίπτω-
ση και σε όση έκταση κρίθηκε αναγκαία και δεν αντίκειται στον ν.3978/2011, και τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία4 υπ. αριθ. 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 
 

 Υπολογισμός «Αναλογικής Βαθμολογίας» στη περίπτωση που υφίστα-
νται απόλυτα αριθμητικά μεγέθη 
 

Με τον όρο «αναλογική βαθμολογία» νοείται η βαθμολόγηση των προ-
σφερόμενων τιμών σε μια κλίμακα από 0 έως 100. Η καλύτερη βαθμολογία 
(max) είναι το 100 και η χειρότερη (min) το 0. 

 

                                                 
4 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονο-
μική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Η βαθμολογία («Χ΄») δίδεται από τον τύπο5:  
 

Χ΄= 100* (Χ–Χmin) / (Χmax–Χmin) 
 

με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον. 
 

Συγκεκριμένα: 
 
Χmin: Ελάχιστη (χειρότερη) προσφερόμενη τιμή   
 
Χmax: Βέλτιστη (καλύτερη) προσφερόμενη τιμή 
 
Χ: Συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή 
 
9.3 Πρότυπα που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας6  
 
 Δικαιολογητικό σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποι-

ότητας, καθορίζεται  το  Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σχετικά με το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης  
 
 9.4 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης7 
 

Δικαιολογητικό σχετικά με την ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, καθορίζεται  το  Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης, κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ). 
 
 9.5 Ασφάλεια Πληροφοριών 
 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1.4.11 του ΓΟ-9 και 
τα ειδικώς καθοριζόμενα  στον EO-69 «Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφο-
ριών».  
 
 9.6 Ασφάλεια Εφοδιασμού 

 
Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού εξειδικεύουν τα 

διαλαμβανόμενα των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3978/11 και έχουν ως 
ακολούθως: 

  
9.6.1 Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που παρέχει στην αναθέτουσα 

αρχή επαρκή απόδειξη ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις8 του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση 

                                                 
5 en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling 
6 N.3978/2011, Άρθρο 61 και ΕΟ-1 
7 N.3978/2011, Άρθρο 62 και ΕΟ-1 
8Τα υπό προμήθεια υλικά στο σύνολό τους ή / και οποιοδήποτε απάρτιο / ανταλλακτικό της 
βασικής σύνθεσής του, απαιτείται να μην υπόκεινται σε περιορισμούς διάθεσης / προμήθειας / 
διακίνησης / ελέγχων οποιασδήποτε μορφής. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά, το σύνολο των 
υπο προμήθεια ειδών δεν πρέπει να εντάσσονται σε περιορισμούς / δεσμεύσεις / ελέγχους, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των Export Administration Regulations (EAR) ή International Traffic in 
Arms Regulations - ITAR (Διεθνείς Κανονισμοί Κυκλοφορίας Όπλων - ΔΚΚΟ) ή ισοδύναμων 
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των εμπορευμάτων [................. (συμβατικών ειδών) / ανταλλακτικών] που 
συνδέονται με τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
συμπληρωματικής τεκμηρίωσης που παρέχεται από το ενδιαφερόμενο κράτος − 
μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη − μέλη. 

 
9.6.2 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, ο προσφέρων δεν 
μπορεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους και μεταφορείς από χώρες στις οποίες 
ισχύει ειδικό καθεστώς που επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού 
εξοπλισμού. 

 
9.6.3 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 
συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 
συμφωνηθούν και ιδίως εντός των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης 
χρόνων απόκρισης. Συγκεκριμένα, δέσμευση για την μη υπέρβαση των 
προθεσμιών, ανά συμβατικό είδος, όπως αναφέρονται στον ΕΟ 49 

 
9.6.4 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα διασφαλι-

σθούν η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός ή οι προσαρμογές των προμηθειών που 
αποτελούν το αντικείμενο της ΣΠ. Επισημαίνεται ότι, ο οικονομικός φορέας οφείλει 
να αποδείξει στην αρχική του τεχνική προσφορά, ότι έχει στη διάθεσή του όλο τον 
αναγκαίο εξοπλισμό / εγκαταστάσεις και εξιδεικευμένο προσωπικό, για την κάλυψη 
των απαιτήσεων συντήρησης και εκσυγχρονισμού / αναβάθμισης των 
προσφερόμενων ................. (συμβατικών ειδών). 

 
9.6.5 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. 

 
9.6.6 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, 

                                                                                                                                                    
διεθνών διατάξεων ή / και διατάξεων της χώρας του κατασκευαστικού οίκου, προκειμένου να 
επιτευχθεί η καθοριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία «ασφάλεια εφοδιασμού». Η κάλυψη του εν 
λόγω όρου εξετάζεται συνδυαστικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των βασικών αρχών του 
ανταγωνισμού, καθώς επίσης, την εξασφάλιση της ποιότητας των ανταλλακτικών και παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 



                                                               Γ- 

. / . 

33 

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 να παράσχει τον 
αναγκαίο εφοδιασμό, ήτοι αποκλειστικά στην περίπτωση λύσης, παύσης 
δραστηριότητας, πτώχευσης ή εκκαθάρισης, θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 
9.6.7 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 γνησίου της υπογραφής, 
με την οποία θα δηλώνεται η «δέσμευση» εκ μέρους τους επί των 
διαλαμβανομένων στις παραγράφους από 9.6.1 έως και 9.6.6 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 ή ΓΔΑΕΕ. 
 
 9.7 Υπεργολαβία 
 

9.7.1 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (στις ικανότητες των οποίων δεν 
στηρίζεται), τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την 
ισχυουσα νομοθεσία (ν.3978/2011, Άρθρο 34).  

 
9.7.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 
9.7.3 Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης 

τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής (ΑΑ). 

 
9.7.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 

υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 
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Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 
9.7.5 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στους ΓΟ της 
διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα του παρόντος, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 9.7.2 του παρόντος, δύναται να επαληθεύσει 
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του 
ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 
ΕΟ-9Α  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
 
   Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
ΕΟ-10   Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
 
    Όπως ΓΟ-10. 
 
ΕΟ-11   Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιο-
τικής Επιλογής 
 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και η επιλογή των κα-
τάλληλων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού 
θα γίνει με τα κριτήρια του ΕΟ-9 και του ΕΟ-10 / ΓΟ-10.  
 
ΕΟ-12   Σύνταξη Προσφορών 
  

12.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη 
μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.3433/2006, στο ν.3978/2011 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον 
ν.4782/2021 και στους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυ-
ξης. 

 
12.2 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανα-
κοίνωσή της. 
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12.3 Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα οριζόμενα στο παρόν και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοι-
χεία:  

 
12.3.1  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
 
12.3.2  Τεχνική προσφορά. 
 
12.3.3  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 

ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να 
βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγ-
γραφα της σύμβασης. 

 
12.3.4  Όλα τα στοιχεία απαιτούνται σχετικά με τη συμμόρ-

φωση του προσφέροντος με τους ειδικούς όρους του παρόντος, περί ασφά-
λειας πληροφοριών, ασφάλειας εφοδιασμού και υπεργολαβίας.  

 
12.3.5  Οικονομική προσφορά.  
 
12.3.6  Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται 

από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορί-
ζεται στους γενικούς και ειδικούς όρους. 
 
 12.4 Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη 
με τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων της σύμβασης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
 12.5 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 μέ-
ρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευ-
θύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης 
στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμ-
βασης. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικα-
νότητα προκύψει κατά τον 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 ε-
γκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 12.6 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 
μεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της σύμ-
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βασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνο-
νται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
 12.7 Τα προαναφερθέντα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη 
μορφή, τοποθετούνται συγκεντρωτικά σε ένα σφραγισμένο φάκελο ή κιβώτιο /-α 
(ανάλογα με τον όγκο), ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει στο εξωτερικό μέρος 
ενδείξεις για το τμήμα της υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία υποβάλλεται 
προσφορά, την επωνυμία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε πε-
ρίπτωση Ένωσης Προσώπων / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία 
αυτά για όλα τα μέλη της), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ / ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) (αναγραφή κατα περίπτωση) 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: …./202... 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ..................…..................................... 
(το κενό μετά το «ΣΤΗΝ»  συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο ανάλογα με το 

περιεχόμενο της προσφοράς) 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../........... 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../…… 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 
 

12.8 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν «εντός» της προσφορά τους τα 
ακόλουθα: 

 
 12.8.1  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Ποιοτικής Επιλογής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα και συγκεκριμένα: 

 
   12.8.1.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 

  12.8.1.2 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με εξωτερική ένδειξη «Εγγύηση Συμμετοχής 
στην υπ. αριθ. ..... / .... Διαγωνιστική Διαδικασία Σύναψης Σύμφωνίας Πλαίσιο 
Προμήθειας ....... (συμβατικό αντικείμενο)». 

 
 12.8.2  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την παρούσα 
(Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος) και συγκεκριμένα: 

 
   12.8.2.1 Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ). 
 

12.8.2.2 Υπεύθυνη 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 και τα λοιπά καθοριζόμενα στον ΕΟ 16. 
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   12.8.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση, 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. 

 
   12.8.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερό-

μενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγοραστή. 
 
   12.8.2.5 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. 

      
     Σε περίπτωση που δεν απαιτείται η 

έκδοση αδειών, να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση, καθώς επίσης και 
δέσμευση του προσφέροντος ότι, σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος και 
προκύψει εκ των υστέρων αντίστοιχη υποχρέωση, δεσμεύεται για την έκδοσή των 
με ταυτόχρονη ενημέρωση και άνευ επιπλέον χρέωσης της αναθέτουσας αρχής. 

 
12.8.2.6 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. 

 
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 

σύμβασης  που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο  και το 
τμήμα αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  του 
προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και  
για τους υπεργολάβους. 

 
12.8.2.7 Σύντομη παρουσίαση εταιρείας (ή 

εταιρειών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του 
προσωπικού που προβλέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση της Σ-Π εν συνεχεία 
υποστήριξης των συμβατικών ειδών. 

 
12.8.2.8 Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο ή το 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών / υπηρεσιών. 
 
12.8.2.9  Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία 

λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο άρθρο 35 του 
ν.3978/11. 

 
12.8.2.10  Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία λαμβά-

νουν γνώση και δεσμεύονται για τα παρακάτω: 
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  12.8.2.10.1 Να υποβάλλουν στην Ανα-
θέτουσα Αρχή, στα υπό προμήθεια υλικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 
36, παράγραφος 1α και 1γ του ν.3978/2011, τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι είναι 
σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με εξαγωγή, μεταφορά, διαμετα-
κόμιση, κλπ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή τεκμηρίωση. 

 
12.8.2.10.2  Να περιγράψουν αναλυτικά 

για τον τρόπο με τον οποίο θα ικανοποιήσει τις προβλέψεις του άρθρου 36, παρά-
γραφος 1δ του ν.3978/11, με σαφείς αναφορές και στοιχεία που θα υποβάλλει με 
τη προσφορά του. 

 
12.8.2.10.3 Να υποβάλουν οποιαδήπο-

τε υποστηρικτικά έγγραφα των εθνικών αρχών της χώρας του προσφέροντος όσον 
αφορά την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής ως συ-
νέπεια κρίσης. 

 
12.8.2.10.4 Δέσμευση εκ μέρους του 

προσφέροντος ότι θα διασφαλισθούν η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός ή οι προ-
σαρμογές των προμηθειών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, ανεξάρ-
τητα με την σύναψη της Σ-Π ΕΣΥ. 

 
12.8.2.10.5 Δέσμευση εκ μέρους του 

προσφέροντος ότι η αναθέτουσα αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε με-
ταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιο-
μηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έ-
ναντι της αναθέτουσας αρχής. 

 
12.8.2.10.6 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 Σ-Π προμήθειας, τον κατασκευαστικό φάκελο και όλα τα κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής ειδικά μέσα που είναι αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτι-
κών, επί μέρους στοιχείων, συναρμολογημένων μερών, καθώς και ειδικό εξοπλι-
σμό δοκιμών, περιλαμβανομένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών και των οδη-
γιών χρήσης, στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι πλέον σε θέση για ο-
ποιαδήποτε αιτία να παράσχει τον αναγκαίο εφοδιασμό. 

 
Στη προσφορά αυτή θα αναλύει διεξοδικά 

τον τρόπο εγκαθίδρυσης ή διατήρησης της ικανότητας του, για να αντιμετωπίσει τις 
τυχόν αυξημένες ή/ και κατεπείγουσες ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής συνεπεία 
κρίσης και προϋποθέσεις της απαίτησης και ιδίως εντός των επιβαλλομένων από 
επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης 

 
12.8.2.11 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώ-

νει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυ-
ξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
12.8.2.12 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δη-

λώνει τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων 
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υλικών / υπηρεσιών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο 
απαιτούμενο στη παρούσα διακήρυξη. 
 
Επισημάνσεις:  
 
 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της διακήρυξης και να υπογράφονται ψηφιακά ή ιδιόχειρα από τους προβλεπόμε-
νους κατα περίπτωση, στη παρούσα διακήρυξη.  
 

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 
 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συ-
μπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
 
 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών τεχνικής 
προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως μη αποδεκτή. 

 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΓΟ-68. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
 12.8.3  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με εξωτερική ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά στην υπ. αριθ. ..... / .... Διαγωνιστική Διαδικασία Σύναψης 
Σύμφωνίας Πλαίσιο Προμήθειας ....... (συμβατικό αντικείμενο)» και ο οποίος 
περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την παρούσα (Υπόδειγμα της Προσθήκης «2» 
του παρόντος) και συγκεκριμένα: 
 
      12.8.3.1 Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, οι 
οποίες α είναι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη φάση έκδοσης των 
απαιτούμενων τιμολογίων. 
 
      12.8.3.2 Από τις κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογί-
ζονται επί της αξίας των υλικών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται για την υπογραφή δημόσιας σύμβασης από το 
εσωτερικό με κρατήσεις που αναλύονται: 
        12.8.3.2.1 Για το ΓΕΣ: 
          12.8.3.2.1.1 Κρατήσεις 4% υπέρ 
ΜΤΣ. 
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          12.8.3.2.1.2 Κρατήσεις 0,08% υ-
πέρ Χαρτοσήμου. 
          12.8.3.2.1.3 Κρατήσεις 0,016% 
υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου. 
          12.8.3.2.1.4 Σύνολο κρατήσεων: 
4,096%. 
        12.8.3.2.2 Για το ΓΕN: 
          12.8.3.2.2.1 Κρατήσεις 4% υπέρ 
ΜΤΝ. 
          12.8.3.2.2.2 Κρατήσεις 2% υπέρ 
ΕΛΟΑΝ. 
          12.8.3.2.2.3 Κρατήσεις 0,12% υ-
πέρ Χαρτοσήμου. 
          12.8.3.2.2.4 Κρατήσεις 0,024% 
υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου. 
          12.8.3.2.2.5 Σύνολο κρατήσεων: 
6,144%. 
      12.8.3.3 Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού επιβαρύ-
νονται με Φόρο Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, επί της καθαρής συμ-
βατικής αξίας του αντικειμένου, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρή-
σεις) 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. Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται από τον φορέα οι-
κονομικής μέριμνας, όπως θα οριστεί στην κατακύρωση. 
 
      12.8.3.4  Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν 
τον Προμηθευτή είναι τα ακόλουθα: 
        12.8.3.4.1 Όλα τα έξοδα πιστοποίη-σης, δια-
σφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περί-
πτωση απόρριψης υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 
        12.8.3.4.2 Κάθε άλλο τυχόν έξοδο, το οποίο 
δεν προσδιορίσθηκε διακριτά στην προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
      12.8.3.5  Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται 
ανά Τμήμα (1ο, 2ο, 3ο) και 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 αυτή 
προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 
 
      12.8.3.6  Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφε-
ρόμενων δικαιολογητικών οικονομικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως 
μη αποδεκτή. 

 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, με 
προσέγγιση δυο δεκαδικών ψηφίων. 

 
Προσφορά για έργο, προμήθεια ή υπηρεσία που περιέχει τιμή σε άλλο 

νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



                                                               Γ- 

. / . 

41 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Όρος στην προσφορά που αφορά στην αναπροσαρμογή των τιμών, 

πλην της σχετικής πρόβλεψης στην παράγραφο 8.11 του παρόντος, 
συνεπάγεται την απόρριψή της.  

 
12.8.4  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 

ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να 
βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγ-
γραφα της σύμβασης. 

 
  Τα συγκεκριμένα έγγραφα, όπως ρητά καθορίζονται 

στο παρόν, αποτελούν παραπομπές της Τεχνικής Προσφοράς και κυρίως του Πί-
νακα Φύλλου Συμμόρφωσης. 

 
12.8.5  Όλα τα στοιχεία απαιτούνται σχετικά με τη συμμόρ-

φωση του προσφέροντος με τους ειδικούς όρους του παρόντος, περί ασφάλειας 
πληροφοριών, εφοδιασμού και υπεργολαβίας.  

 
  Τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ρητά καθορίζονται στο 

παρόν, αποτελούν παραπομπές της Τεχνικής Προσφοράς και κυρίως του Πίνακα 
Φύλλου Συμμόρφωσης. 

 
12.8.6  Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται 

από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορί-
ζεται στους γενικούς και ειδικούς όρους. 
 
 12.9 Δείγματα Προμηθευτών 

 
12.9.1  Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 

Ιουλ 17. 
 
12.9.2  Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον 
έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από 
σχετικό αίτημά τους. 

 
 12.9.3  Οι παραλαβές των υλικών γίνονται με βάση τα δείγματα 

του αναδόχου. Για το σκοπό αυτόν, η εκτελεστική σύμβαση, μαζί με τα εν λόγω 
δείγματα, αποστέλλονται έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου παραλαβών της 
Αναθέτουσας αρχής (ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ), με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, για την παραλαβή 
και εκτέλεση των περαιτέρω συναφών ενεργειών από την ΕΕΠ. Για τον έλεγχο των 
παραλαμβανομένων ειδών, η ΕΕΠ ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ-
θρου 62 του ν.3433/2006  

 
ΕΟ-13 Προέλευση και Κατασκευή Προϊόντων 
 
 Όπως ΓΟ-13. 
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ΕΟ-14  Κωδικοποίηση Υλικών 
 
            Όπως ΓΟ-14.  
 
ΕΟ-15  Υποβολή Προσφορών 
 
 15.1 Ο φάκελος προσφοράς συντάσσεται σε δυο (2) αντίγραφα [ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο], στα ελληνικά, σύμφωνα με τα αναλυτικώς κα-
θοριζόμενα στον ΕΟ 12 του παρόντος. 
 
 15.2 Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομη-
νία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υ-
πηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 15.3 Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκ-
πρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 
 
 15.4 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυ-
νατό, λόγω του μεγάλου όγκου, να τoπoθετηθoύv στov υποφάκελο τεχνικής προ-
σφοράς, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov υποφάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
υποφακέλου. 
 
 15.5 Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται στην ελ-
ληνική ή/και  αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται μετάφραση. Σε περίπτωση που 
γίνεται παραπομπή σε κείμενο το οποίο δεν είναι στην ελληνική γλώσσα τότε α-
παιτείται η συνυποβολή μεταφρασμένου κείμενου στην ελληνική προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάγνωση – κατανόηση και κατά περίπτωση ελέγχου - αξιολό-
γησης εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής.  
 
 15.6 Τα έγγραφα / στοιχεία των (υπο)φακέλων των προσφορών θα πρέ-
πει να είναι αριθμημένα (σελιδομετρημένα) και δεν πρέπει να φέχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει ο-
ποιαδήποτε 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 προ-
σθήκη. Τα έγγραφα / στοιχεία των φακέλων δεν λαμβάνονται υπόψη (έλεγχο – κα-
ταχώρηση – αξιολόγηση) όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθι-
στούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού ή δεν φέρουν τη 
σχετική αρίθμηση - σελιδομέτρηση. 
 
 15.7 Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται με συνημμένη επιστολή ή ι-
διόχειρα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέρο-
ντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, 
όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 
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 15.8 Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέ-
τουσα Αρχή πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας του διαγωνι-
σμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να απο-
σφραγιστούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν. 
 
 15.9  Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνι-
σμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απoρρίπτovται ως μη αποδεκτές. 
 
 15.10  Εναλλακτικές προσφορές θα γίνονται δεκτές κατά περίπτωση 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17, τους Ειδικούς Ό-
ρους και κατόπιν σχετικής τεχνικής αξιολόγησης. 
 

15.10.1  Για κάθε προσφερόμενο είδος / σύνθεση, θα υποβάλ-
λεται ανεξάρτητο Φύλλο Συμμόρφωσης με την αντίστοιχη βιβλιογραφία (τεχνικά 
εγχειρίδια, διαφημιστικά φυλλάδια – Brochures, κλπ).  

 
15.10.2 Απαιτείται η κατάθεση των προβλεπόμενων δειγμάτων 

(ανεξάρτητων)  για αξιολόγηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν κοινά απάρτια μετα-
ξύ των δειγμάτων «κύριου» και «εναλλακτικού» προσφερόμενου προϊόντος, τότε 
έλεγχο θα υποστούν μόνο τα διαφορετικά απάρτια.  

 
15.10.3 Αντίστοιχα ότι στοιχεία απαιτούνται από τις επιχειρη-

σιακές απαιτήσεις και είναι κοινά, δεν απαιτείται η «συμπληρωματική» υποβολή 
τους. Παραπομπές σε κοινή βιβλιογραφία επιτρέπεται.  

 
15.10.4 Οι εναλλακτικές προσφορές δύναται να διαφοροποιού-

νται από τα αναγραφόμενα στην ΠΕΔ με την προϋπόθεση ότι, ανταποκρίνονται 
στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορισθεί στην ΠΕΔ και τα χαρακτηριστικά – 
επιδόσεις των προσφερομένων ειδών να είναι «ανώτερα» από τα περιγραφόμενα 
στην ΠΕΔ.  

 
15.10.5 Διευκρινίζεται ότι, το σύνολο των προσφερομένων υλι-

κών, είτε αυτά αποτελούν την «κύρια», είτε την «εναλλακτική» προσφορά των υ-
ποψηφίων προμηθευτών, θα αξιολογηθούν επί ενιαίας βάσεως σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ΠΕΔ και τους όρους του παρόντος.  

  
 15.11 Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επί-
σπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.  
 

15.12 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 οφεί-
λει 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 πληροφορίες που 
του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπι-
στευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών. Δεν χαρα-
κτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες οι τιμές μονάδος, οι προσφερόμενες 
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ποσότητες της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή του. 

 
15.13 Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι 

σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως 
μη αποδεκτός. 
 
ΕΟ-16  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

16.1 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο 
της Τεχνικής Προσφοράς την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 12.8.2.2 για το 
χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, η οποία  ισχύει για χρονικό διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της κατάθεσης των 
προσφορών. 
 
 16.2 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς κατ’ ελάχιστον για το 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ήτοι, 180 ημερο-
λογιακές ημέρες.  
 

16.3  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προ-
βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
16.4 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύ-

ος των προσφορών τους, μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αί-
τημα της αναθέτουσας αρχής, να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς 
τους, παρατείνοντας και την αντίστοιχη εγγύηση συμμετοχής. Στην περίπτωση αυ-
τή, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διά-
στημα.  

 
16.5 Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των προσφορών κατά τις 

παρ. 16.2 και 16.4, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, ε-
κτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση 
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προ-
σφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικα-
σία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοι-
ποί οικονομικοί φορείς.     

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΕΟ-17  Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 
 
 Όπως ΓΟ-17 και αναλυτικά ως εξής: 
 
 17.1 Η  ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής προ-
σφοράς», 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 συ-
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νεδρίαση 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 δικαιολογητι-
κά κατά φύλλο. 
 

17.1.1.2 Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότη-
τά τους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τα έγγραφα των 
ΓΟ και ΕΟ, η ΕΔΔ εισηγείται τον αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια 
της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τε-
χνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών που γίνονται αποδεκτές.     

 
17.1.1.3 Σε περίπτωση που παρουσιασθούν απο-

κλίσεις των δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά από τα πραγματικά, τότε η επι-
τροπή απορρίπτει την προσφορά ως μη αποδεκτή. 
 

17.1.2  Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η ΕΔΔ προβαίνει 
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό με σχετική εισή-
γηση 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 τηρεί-
ται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινήσεις που 
παρέχονται δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντι-
κείμενο της σύμβασης. 

 
17.1.4  Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν απο-

σφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοπο-
θετούνται 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 Αναθέ-
τουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την α-
ποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές προσφερό-
ντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγί-
ζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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17.4   Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των 
υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημέ-
νων 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 υποβλή-
θηκε από υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή. 
 
ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών (Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζονται τα ακόλουθα:  
 

18.1   Κριτήριο για την ανάθεση της ΣΠ είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη 
τιμή ανά τμήμα για τις οποίες ισχύει η «διαιρετότητα κατά είδος» της παρ. 8.10.6. 
του παρόντος και συγκεκριμένα:  
 

 18.1.1  Για τη συμφωνία πλαίσιο προμήθειας υλικών 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΤΠΗΕ), μειοδότης / ανάδοχος ανακηρύσσεται ο 
συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή «ΤΠΗΕ» 
κανονικής τεχνικής προσφοράς, όπως αναλύεται στην επόμενη παράγραφο υπ. 
αριθ. 18.3.3.1.1 του παρόντος. (Πίνακας υπ. αριθ. 6 του παρόντος) 

 
 18.1.2  Για την συμφωνία πλαίσιο προμήθειας υλικών 

Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (ΤΠΤΕ), μειοδότης / ανάδοχος ανακηρύσσεται 
ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 
«ΤΠΤΕ» κανονικής τεχνικής προσφοράς, όπως αναλύεται στην επόμενη 
παράγραφο υπ. αριθ. 18.3.3.1.2 του παρόντος. (Πίνακας υπ. αριθ. 7 του 
παρόντος). 

 
 18.1.3  Για την συμφωνία πλαίσιο προμήθειας υλικών  και 

ταυτόχρονης παροχής υπηρεσιών (ΤΠΠΥ&ΠΑΥΠ), μειοδότης / ανάδοχος 
ανακηρύσσεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή «ΤΠΠΥ&ΠΑΥΠ» κανονικής τεχνικής προσφοράς, όπως 
αναλύεται στην επόμενη παράγραφο υπ. αριθ. 18.3.3.3 του παρόντος (Πίνακες 
υπ. αριθ. 8 και 9 του παρόντος). 
 
         18.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών  
 
          18.2.1  Η ΕΕ αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των συμμετε-
χόντων με βάση την πληρότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων 
πιστοποιητικών και οιπών εγγράφων, με βάση τα αποτελέσματα από τον έλεγχο 
που διενήργησε. 
 
  18.2.2  Ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης, 
το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου / της αξιολόγησης των τεχνι-
κών προσφορών, καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον απο-
κλεισμό των υποψηφίων  που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. 
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  18.2.3  Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει 
απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδε-
κτές. 
 
         18.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
  
  18.3.1  Η ΕΔΔ, μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας 
για άσκηση προδικαστικών προσφυγών ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκη-
θείσας προσφυγής και την συνέχιση της διαδικασίας, προσκαλεί μέσω της ΓΔΑΕΕ, 
ΜΟΝΟ τους συμμετέχοντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει α-
ποδεκτές, για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, σε δημόσια συ-
νεδρίαση και ανακοινώνει τις τιμές των προσφορών.  
 

18.3.2  Στη συνέχεια, ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και 
κανονικότητας των οικονομικών προσφορών και συντάσσεται το πρακτικό απο-
σφράγισης και ελέγχου.  
 

18.3.3  Κατα την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, 
λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότερες τιμές προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέ-
ρονται στη συνέχεια: 
 

18.3.3.1 «Τιμή προσφοράς» θεωρείται η τιμή 
που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών 
σύμφωνα με τη «διαιρετότητα κατά είδος» της παρ. 8.10.6 του παρόντος και συ-
γκεκριμένα: 

 
18.3.3.1.1 Τιμή Προσφοράς Ηλεκτρο-

νικού Εξοπλισμού (ΤΠΗΕ), περιλαμβάνει το άθροισμα του συνόλου των προ-
σφερόμενων τιμών των οργάνων προσδιορισμού θέσεως, πλοήγησης και ελέγχου, 
όπως υποχρεωτικά δίδονται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του συμμετέ-
χοντος, σε απόλυτη συμφωνία με την αντίστοιχη τεχνική προσφορά και σύμφωνα 
με τον Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΠΗΕ (€) 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 Ραντάρ (RADAR) ….. ……   

  Simrad HALO20   
 

  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΠΗΕ (ΡΑΝΤΑΡ)   

2 
Πλότερ (PLOTTER) 
και θερμική κάμερα 

      

  

 Simrad NSSevo3 
12' - Navionics 
43XG & XSonic P79 
600W & FLIR M232. 

  
 

    

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΛΟΤΕΡ)   

3 
Μαγνητική Πυξίδα 
ναυτικού τύπου 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΠΗΕ (€) 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

  
Precision-9 
Compass 

      

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΥΞΙΔΑΣ)   

4 
Σύστημα Προσδιο-
ρισμού Θέσης 
(GPS) 

      

  Simrad HS60 GPS  
 

    

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (GPS)   

Τιμή Προσφοράς Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΤΠΗΕ)   

Πίνακας υπ. αριθ. 6 
 

 Διευκρίνιση: Στους Πίνακες της παραγράφου 18.3 του παρόντος 
αναφέρονται οι τύποι των υλικών κατά απόλυτη αντιστοιχία με τον τύπο του 
σκάφους που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί / εγκατασταθεί. Σε περίπτωση 
ύπαρξης ενός  κοινού  τύπου υλικού για όλα τα σκάφη, δεν απαιτείται η ξεχωριστή 
αναγραφή των σκαφών, ενώ αυτονόητα σε περίπτωση κοινής αξιοποίησης για 
συγκεκριμένους τύπους σκαφών, τότε αναφέρονται κατά περίπτωση. 
 

    18.3.3.1.2 Τιμή Προσφοράς Τηλεπι-
κοινωνιακού Εξοπλισμού (ΤΠΤΕ), περιλαμβάνει το άθροισμα του συνόλου των 
προσφερόμενων τιμών των ασυρμάτων VHF, όπως υποχρεωτικά δίδονται αναλυ-
τικά στην οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σε απόλυτη συμφωνία με την 
αντίστοιχη τεχνική προσφορά και σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΠΤΕ (€) 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 
Σταθμός ασυρ-
μάτου VHF 

….. ……   

  
RS40 VHF Radio 
with AIS 

      

Τιμή Προσφοράς Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (ΤΠΤΕ)   

Πίνακας υπ. αριθ. 7 
 

    18.3.3.1.3 Τιμή Προσφοράς Προμή-
θειας υλικών (ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών, αναλωσίμων, λοιπών υλικών επί 
του σκάφους και του εξοπλισμού αυτού) και ταυτόχρονης Παροχής Υπηρεσιών 
(ΤΠΠΥ&ΠΑΥΠ), όπως υποχρεωτικά δίδονται αναλυτικά στην οικονομική προσφο-
ρά του συμμετέχοντος, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ 
ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ / 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«2/Α» ΤΗΣ   

ΠΕΔ-Α-00598 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΠΠΥ (€) 

1 Κινητήρες            
502  MAG 425 HP 

Σελίδα Α-2-1 
έως Α-4-3,         

§ 1 

«….»  

2 Κινητήρες        
VOLVO PENTA 

D6AQ / Ποδαρικών / 
TRANSOM 

Σελίδα Α-4-3 
έως Α-4-4,         

§ 2 

«….»  

3 Κινητήρες 
MERCURY 

VERANTO 300 HP 

Σελίδα Α-4-4 
έως Α-4-6,         

§ 3 

«….»  

4 Κινητήρες    
YAMAHA 300 HP 

Σελίδα Α-4-6 
έως Α-4-7,         

§ 4 

«….»  

5 Κινητήρες 
MERCRUISER 350 

MAG BRAVO-1 

Σελίδα Α-4-7     
§ 5 

«….»  

6 Κινητήρες 
MERCRUISER 496 

MAG BRAVO-1 

Σελίδα Α-4-8     
§ 6 

«….»  

7 Κινητήρες    
ΥΑΝΜΑR STP/STZP 

MAG BRAVO-1 

Σελίδα Α-4-8 
έως Α-4-11,         

§ 7 

«….»  

8 Κινητήρες         
SEATEK MOD 6-4V-

10D NAVY 

Σελίδα Α-4-12 
έως Α-4-16,         

§ 8 

«….»  

9 Κινητήρες      
ISOTTA FRASCHINI 

Σελίδα Α-4-16 
έως Α-4-19,         

§ 9 

«….»  

10 Κινητήρες             
FTΡ (IVECO) 

Σελίδα Α-4-19 
έως Α-4-20,         

§ 10 

«….»  

11 Κινητήρες 
MERCURY 250 EFI 

XL 3.L V6 

Σελίδα Α-4-20 
έως Α-4-21,         

§ 11 

«….»  

12 Κινητήρες    
ΥΑΜΑΗΑ  VΥ 250 

XL 2,5L V6 

Σελίδα Α-4-22  
§ 12 

«….»  

13 Κινητήρες    
ΥΑΜΑΗΑ  FL 

Σελίδα Α-4-22 
έως Α-4-23,         

§ 13 

«….»  

 Τιμή Προσφοράς Προμήθειας υλικών (ΤΠΠΥ)  

Πίνακας υπ. αριθ. 8 
Διευκρίνιση: Για την συμπλήρωση και υποβολή των τεχνικών / οικονομικών 
προσφορών, ισχύουν οι αντίστοιχες παρατηρήσεις ανά υποστηριζόμενη κύρια 
μονάδα / συγκρότημα και οι συγκεντρωτικές Παρατηρήσεις των σελίδων Α-4-23 
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έως Α-4-24 της ΠΕΔ-Α-00598. 
 

18.3.3.2 Ο υποψήφιος / συμμετέχον οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να υποβάλει (τεχνική και) οικονομική προσφορά για: 
 
      18.3.3.2.1  Προμήθεια υλικών (Τιμή 
Προσφοράς Προμήθειας Υλικών - ΤΠΠΥ) 

 
Ο υποψήφιος / συμμετέχον 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει (τεχνική και) οικονομική προσφορά 
για το σύνολο των υλικών - ανταλλακτικών των Πινάκων της παραγράφου 8.10.1.1 
του παρόντος (ανά κατηγορία ειδών), ως εξής: 
 

 Αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά και λοιπά είδη υποστήριξης 1ου  
έως 2ου Κλιμακίου) (1ο Υποτμήμα) 

 
Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 

Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/1 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς).  
 

 Ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συντήρησης - 
επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου (2ο Υποτμήμα) 

 
Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 

Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/2 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς).  
 

 Κρίσιμα ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης – επισκευών (3ο Υποτμήμα) 

 
Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 

Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/3 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς).  
 

 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  
Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός (4ο Υποτμήμα) 

 
Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 

Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/4 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς).  
 

 Βιβλιογραφία (5ο Υποτμήμα) 
 

Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 
Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/5 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς).  

 

 Λογισμικό /-κά (6ο Υποτμήμα) 
 

Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 
Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/6 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς). 

  

 Υλικά Ανακατασκευής Σκαφών (7ο Υποτμήμα) 
 

Υποβολή Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου 
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Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/7 (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς). 
 
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας για αγορά μέρους ή του 

συνόλου των προαναφερθέντων, αναλόγως των όρων της εκτελεστικής 
σύμβασης. 
            
      18.3.3.2.2  Παροχή Υπηρεσιών (Τιμή 
Προσφοράς Παρεχόμενων Υπηρεσιών -ΤΠΠΑΥΠ) 
 

Ο υποψήφιος / συμμετέχον 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει (τεχνική και) οικονομική προσφορά 
για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
Πίνακα υπ. αριθ. 9 που ακολουθεί: 

 
Πίνακας υπ. αριθ. 9 

 

 
Πίνακας υπ. αριθ. 9α 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

3ου ΙΙΙ 1ο VI
ΕΡΓΑΣΙΜ

Η ΗΜΕΡΑ
XI 1ου-2ου XIII

4ου IV 2ο VII ΑΡΓΙΑ XII 3ου XIV

5ου V 3ο VIII 4ου XV

4ο IX 5ου XVI

5ο X

(α) = Ι (β) = ΙΙ ΣΥΝ (γ)=III+IV+V ΣΥΝ (δ)=VI+VIII+VIII+IX+X ΣΥΝ (ε)=XI+XII ΣΥΝ

(στ)=XIII+

XIV+XV

+XVI

Παρ. 4.1.1.2.3

ΤΠΠΑΥΠ1 = (α) + (β) + (γ) + (δ) + (ε) + (στ)

Ι ΙΙ

MAGNA RIB 

960 

Κινητήρες            502  

MAG 425 HP

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

2
MAGNA RIB 

960 MK IV

Κινητήρες        

VOLVO PENTA 

D6AQ / Ποδαρικών / 

TRANSOM

3
OCEANIC ΑΒ 

120 stealth

Κινητήρες 

MERCURY 

VERANTO 300 HP

4
MAGNA RIB 

960 MK III

Κινητήρες    

YAMAHA 300 HP

BARRACUD

A

Παρ. 4.1.1.2.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ2

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ3

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ4
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Πίνακας υπ. αριθ. 9β 

 

 
Πίνακας υπ. αριθ. 9γ 

 

 
Πίνακας υπ. αριθ. 9δ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

5

Σκάφος 

Ανορθοδόξου 

Πολέμου 

(ΣΑΠ) υπ. αρ. 

…. 

Κινητήρες 

MERCRUISER 350 

MAG BRAVO-1

6 ΣΑΠ 5

Κινητήρες 

MERCRUISER 496 

MAG BRAVO-1

Παρ. 4.1.1.2.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ5

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

7

Κινητήρες    

ΥΑΝΜΑR STP/STZP 

MAG BRAVO-1

8

Κινητήρες         

SEATEK MOD 6-4V-

10D NAVY

Παρ. 4.1.1.2.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ7

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

9
Κινητήρες      ISOTTA 

FRASCHINI

10
Κινητήρες             

FTΡ (IVECO)

Παρ. 4.1.1.2.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ9

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ10
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Πίνακας υπ. αριθ. 9ε 

 

 
 

 18.3.3.3 Τιμή Προσφοράς Προμήθειας υλικών 
και ταυτόχρονης Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΠΥ&ΠΑΥΠ) 

 
ΤΠΠΥ&ΠΑΥΠ = ΤΠΠΥ(§18.3.3.2.1)9 + ΤΠΠΑΥΠ(§18.3.3.2.2)10 

 
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». 
 
 18.4 Με το πέρας των προαναφερθέντων, η ΕΔΔ συντάσσει Πρακτικό 
που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
και οικονομικών προσφορών, καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για 
τον «προσωρινό» ανάδοχο και τυχόν αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν πλη-
ρούν τους όρους του Διαγωνισμού. 
 

                                                 
9 Στον συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, για την αξιολόγηση των προσφορών θα τεθεί μόνο η προ-
σφερόμενη τιμή για το 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ «Αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά και λοιπά είδη υπο-
στήριξης 1ου  έως 2ου Κλιμακίου)» (Πίνακας υπ. αριθ. 8 του παρόντος) 
10 Πίνακας υπ. αριθ. 9 του παρόντος, δηλ. το σύνολο των 9α, 9β, 9γ, 9δ και 9ε 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

11

Κινητήρες 

MERCURY 250 EFI 

XL 3.L V6

12

Κινητήρες    

ΥΑΜΑΗΑ  VΥ 250 

XL 2,5L V6

Παρ. 4.1.1.2.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ11

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ12

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η (μιας 

μονάδας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(1ου - 2ου Κλ.)

ΕΥΡΩ σε 

κατάσταση 

λειτουργίας

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση

13
Κινητήρες    

ΥΑΜΑΗΑ  FL

Παρ. 4.1.1.2.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00598

Α/Α
ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ

Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Κόστος εργασίας 

συνολικού 

απαιτούμενου 

προσωπικού για μια 

ημέρα σε €/ΕΩ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.3 Παρ. 4.2.1.2.2.4

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

3ου-5ου ΚΛΙΜ. ΣΚΑΦΟΥΣ

Παρ. 4.2.1.2.2.2

ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (ΕΩ) 

ανά "μέρος" (με ανάλυση 

ειδικότητας, εάν απαιτείται, ως 

§4.2.1.2.2.2.3 σε ξεχωριστό 

Πίνακα )

ΕΥΡΩ για την 

ολοκλήρωση ανά 

κλιμάκιο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Παρ. 4.2.1.2.2.1 

& 4.2.1.2.2.6

Συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο α/α 1 του παρόντος Πίνακα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΠΠΑΥΠ13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΤΠΠΑΥΠ13
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 18.5 Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει σχετική από-
φαση. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
 

ΕΟ-19  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 
 
 Όπως ΓΟ-19. 
 
ΕΟ-20  Κατακύρωση Σ-Π / Σύμβασης  
 

Όπως ΓΟ-20.  
 
ΕΟ-21  Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 
Όπως ΓΟ-21.  
 

ΕΟ-21Α  Ματαίωση Διαδικασίας 
 
Όπως ΓΟ-21Α.  
 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
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 Σ-Π / Σύμβασης Άκυρης 
 

Όπως ΓΟ-27.  
 
ΕΟ-28  Αξίωση της Αποζημίωσης 
 

Όπως ΓΟ-28.  
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ΕΟ-29  Συνεργασία του ΥΕΘΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

Όπως ΓΟ-29.  
 
ΕΟ-30 Περιεχόμενο της Προκήρυξης για Εκούσια εκ των Προτέρων Διαφά-
νεια 
 

Όπως ΓΟ-30.  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
ΕΟ-31 Εγγυητικές Επιστολές 
 

Όπως ΓΟ-31.  
 
ΕΟ-32  Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  
 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύνα-
ψης συμφωνιών-πλαίσιο. 
 
ΕΟ-33   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σ-Π και των Εκτελεστικών Συμβάσε-
ων της ΣΠ 
 
Όπως ΓΟ-33 και συγκεκριμένα: 
 
33.1 Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε 
ποσοστό μηδέν και πέντε δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής αξίας της 
συμφωνίας-πλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α., η οποία αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, 
κατ’ έτος, σε σχέση με τον χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
33.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. κα-
τατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της εν λόγω εκτελεστικής σύμβασης 
ΕΟ-34 Εγγύηση Προκαταβολής 
 

 Όπως ΓΟ-34. 
 
ΕΟ-35   Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
  Όπως ΓΟ-35, και επιπλέον, η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 7.2 του κυρίου μέρους της ΠΕΔ-Α-00598.  
 
ΕΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις  
 

Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου  
 
 

ΕΟ-37  Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 
 

Όπως ΓΟ-37. 
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ΕΟ-38  Αποδέσμευση Εγγυήσεων 
  

Όπως ΓΟ-38. 
 

 
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΕΟ-39 Κατάρτιση Συμβάσεων 
 

Όπως ΓΟ-39. 
 
ΕΟ-40 Προσυμβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου  

 
Όπως ΓΟ-40. 

 
ΕΟ-41 Λύση Σ-Π / Σύμβασης 
 

Όπως ΓΟ-41. 
 
ΕΟ-42 Τροποποίηση Σ-Π / Σύμβασης 
 

Όπως ΓΟ-42. 
 
ΕΟ-43 Παρακολούθηση Σ-Π / Σύμβασης 
 

Όπως ΓΟ-43. 
 
ΕΟ-44 Εκτέλεση - Εκκαθάριση Σ-Π / Σύμβασης 
 

Όπως ΓΟ-44. 
 
ΕΟ-45 Δωσιδικία- Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμβάσεων  / Σ-Π Προμηθειών 
 

Όπως ΓΟ-45. 
 
ΕΟ-46  Φόρτωση – Μεταφορά  Ειδών από το Εξωτερικό 
  

Όπως ΓΟ-46 και επιπλέον: 
  

           46.1 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 διακίνη-
σης 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. 
 
 46.2 Επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των ειδών, ο συντομότερος δυνατόν 
από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εκάστοτε σύμβασης.  Η παράδοση των 
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υλικών θα γίνει σε μονάδα του λεκανοπεδίου Αττικής όπως θα καθορισθεί επ΄ α-
κριβώς προ της υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης. (Incoterms 2020).  
 

Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται ο 13ος ΛΤΧ (Στρατόπεδο 
ΦΑΚΙΝΟΥ) ή ΔΥΚ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας) αναλόγως 
 
 46.3 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-47   Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 

Όπως ΓΟ-47 και επιπλέον: 
 

   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 με προσέγγιση 2 δεκαδικών 
ψηφίων. 
 
ΕΟ-48  Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

 
Όπως ΓΟ-48.  
 

ΕΟ-49 Παράδοση Υλικών 
 

 Όπως ΓΟ-49 και συγκεκριμένα, ανά συμβατικό είδος, ισχύουν οι παρακάτω 
χρονικές προθεσμίες: 

 
49.1 Προμήθεια υλικών 
 
  49.1.1  Ανταλλακτικών 1ου – 2ου κλιμακίου και 

αναλωσίμων, εντός 40 ημερών από ημερομηνία σύναψης εκτελεστικής 
σύμβασης. 

 
  49.1.2  Ανταλλακτικών 3ου – 5ου κλιμακίου, εντός 40 ημερών 

από ημερομηνία σύναψης εκτελεστικής σύμβασης. 
 
  49.1.3  Λοιπού εξοπλισμού, εντός 30 ημερών από 

ημερομηνία σύναψης εκτελεστικής σύμβασης. 
 

49.2 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
 

49.2.1  Σκαφών, εντός 30 ημερών από ημερομηνία σύναψης 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 
49.2.2  Κινητήρων (για εργασίες που δεν εκτελούνται από το 

τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας), εντός 30 ημερών από ημερομηνία σύναψης 
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εκτελεστικής σύμβασης. 
 

49.3 Παροχή υπηρεσιών επισκευής 
 
 49.3.1  Σκαφών, εντός 30 ημερών από ημερομηνία σύναψης 

εκτελεστικής σύμβασης. 
 
 49.3.2  Κινητήρων (για εργασίες που δεν εκτελούνται από το 

τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας), εντός 30 ημερών από ημερομηνία σύναψης 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 
49.4 Παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής 
 
 49.4.1  Σκαφών, εντός 30 ημερών από ημερομηνία σύναψης 

εκτελεστικής σύμβασης. 
 
 49.4.2  Κινητήρων (για εργασίες που δεν εκτελούνται από το 

τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας ή για αντικατάστασή τους), εντός 30 ημερών 
από ημερομηνία σύναψης εκτελεστικής σύμβασης. 
 
Διευκρίνιση:  Τροποποιήσεις επί των προαναφερθέντων προθεσμιών είναι 
δυνατές σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, για 
λόγους ανωτέρας βίας ή λοιπών ειδικών καταστάσεων κατα τη κρίση της 
στρατιωτικής υπηρεσίας.   

      
ΕΟ-50  Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 

Όπως ΓΟ-50 και επιπλέον: 
  

50.1 Τα παραλαμβανόμενα ανταλλακτικά – παρεχόμενες υπηρεσίες θα 
πρέπει να συνοδεύονται με ανάλογα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (COC) που έ-
χουν εκδοθεί από τον κατασκευαστικό οίκο, σύμφωνα με τους ΕΟ-1.5.  
 

50.2 Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει είδη και-
νούργια (αμεταχείριστα), αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους κατασκευής 
των. 

 
50.3 Ο τρόπος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών - υπηρεσιών, 

θα γίνει όπως προσδιορίζεται στην παρ. 5.5 του κυρίου μέρους της ΠΕΔ-Α-00598 / 
14 Ιουλ 17. 

 
50.4 Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών / υπηρεσιών γίνεται 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής, οι οποίες και 
θα τηρηθούν για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών.  
 
ΕΟ-51 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών  
 

 Όπως ΓΟ-51. 
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ΕΟ-52   Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 
 

 Όπως ΓΟ-52 και ΕΟ-50. 
 
ΕΟ-53  Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 
 
  Όπως ΕΟ - 52  «Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού». 
 
ΕΟ-54  Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 
 

Όπως ΓΟ-54. 
 
ΕΟ-55  Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά 

 
 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο υπ. αριθ. 12.9 οι παραλαβές των 
υλικών γίνονται με βάση τα δείγματα του αναδόχου. 
 
ΕΟ-56  Εκπρόθεσμες Παραδόσεις 
 

Όπως ΓΟ-56. 
 
ΕΟ-57  Πληρωμές – Προκαταβολές-Πηγές και μέθοδοι χρηματοδότησης 
 

Όπως ΓΟ-57. 
 

ΕΟ-58   Επιστροφή του Σταθερού και Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους 
 
Όπως ΓΟ-58. 
 

ΕΟ-59  Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο - Κρατήσεις και Εισφορές –    
Φόροι και Δασμοί.  
   

Όπως ΓΟ-59 και ΕΟ-12.8.3. 
 

EO-60 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις 
 

Όπως ΓΟ-60. 
 
EO-61 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 
 

Όπως ΓΟ-61. 
 
EO-62 Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου  
 

Όπως ΓΟ-62. 
 
EO-63 Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 
 

Όπως ΓΟ-63. 
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EO-64 Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 
 

Όπως ΓΟ-64. 
 
EO-65 Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών Αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας  
 

Όπως ΓΟ-65. 
 
EO-66 Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη Διοίκηση του Υποψη-
φίου 
 

Όπως ΓΟ-66. 
 
EO-67 Αρχές που Διέπουν  τη Σύναψη Συμβάσεων 

 
Όπως ΓΟ-67. 

 
EO-68 Υποχρεώσεις Εχεμύθειας των Αναθετουσών Αρχών 
 

Όπως ΓΟ-68. 
 
EO-69 Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 
 

Όπως ΓΟ-69 και επιπλέον: 
 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των 
Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται 
επί των καθοριζομένων στο άρθρο 35 του ν. 3978/11 και συγκεκριμένα: 

 
69.1 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. 

 
69.2 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να επιτύχει τη δέσμευση 

που προβλέπεται στην περίπτωση της παρ. 69.1 από άλλους υπεργολάβους 
στους οποίους θα αναθέσει υπεργολαβία κατά την υλοποίηση της / των 
εκτελεστικής –ών σύμβασης / -εων. 

 
69.3 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. 
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69.4 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να παράσχει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στην περίπτωση της παρ. 69.3 για τους νέους 
υπεργολάβους πριν την ανάθεση υπεργολαβίας σε αυτούς. 
 

Διευκρινίζεται ότι, τα μέτρα και οι απαιτήσεις της παραγράφου 8.15 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) του 
ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ, που εγκρίθηκε με τη 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.  

 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης των απαιτούντων διαπιστεύσεων, είτε διότι δεν 

εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, είτε εκδόθηκαν αλλά δεν είναι σε ισχύ, δεν είναι δυνατή 
η συμμετοχή του οικονομικού φορέα για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς.  
 

Επισημαίνεται ότι, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν καλύπτονται 
τα κριτήρια διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που θα 
ισχύει κατά την διάρκεια αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής 
(συμμετοχής) και της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω 
της αρμόδιας επιτροπής, υποχρεούται, τόσο για την απόρριψη και αποκλεισμό του 
οικονομικού φορέα από την συνέχιση της διαδικασίας, όσο και για την μη 
υλοποίηση της εκτελεστικής σύμβασης.   
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

EO-70  Όροι Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
 Ισχύουν οι όροι της Σ-Π προμήθειας και ΕΣΥ 
 
ΕΟ-71 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 

71.1  Οι προσφορές υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα σε έντυπη 
μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
παρόν και τη σχετική Σ-Π. 

 
71.2 Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του: 

 
71.1.2  (Υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» και  
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71.1.2  (Υπο) φάκελο με νέα οικονομική προσφορά.  
 
71.3  Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– 

Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά / έγγραφα τα οποία βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν καθοριστεί στα 
έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.  
 

71.4 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική φόρμα (υπόδειγμα) και αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές υλικών / 
υπηρεσιών και ο τρόπος πληρωμής.  
 

Επισημαίνεται ότι οι προσφερόμενες τιμές για τα συμβατικά είδη στις 
επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με 
την οποία συμμετέχει ο προμηθευτής στη συμφωνία-πλαίσιο, αναπροσαρμοσμένη 
σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στο παρόν. 
 
ΕΟ-72  Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών  
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής της προσφοράς, από την ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών του ν. 
3978/2011 και των όρων του παρόντος. 

 
ΕΟ-73  Δικαιολογητικά  για τη Σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης 

  
Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή της 

Αναθέτουσας Αρχής (ΕΔΔ), ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, ειδοποιείται μέσω έντυπης 
αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής (email) από την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΔΑΕΕ) να 
υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τη σχετική Σ-Π. 
 
ΕΟ-74  Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου 
 
 74.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διε-
νεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  άρθρο 3.2 « Πρόσκληση υποβολής  
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδό-
χου». 
 
 74.2  Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας διαδικασίας, σύμφωνα με 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του προ-
σωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση. 
 
EO-75 Κατακύρωση – Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης 
 
 75.1 Η Αναθέτουσα Αρχή (ΓΔΑΕΕ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κα-
τακύρωσης μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολό-
γησης της προσφοράς, στον προσφέροντα / προσωρινό ανάδοχο. Στην απόφαση 
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κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύ-
ναψης της σύμβασης. 
 
 75.2 Η Αναθέτουσα Αρχή (ΓΔΑΕΕ) αποστέλλει ανακοίνωση της απόφα-
σης κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτε-
λεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική 
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 
 75.3 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής (ΕΔΔ) με 
αιτιολογημένη εισήγησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως τριάντα τοις 
εκατό (30%). 
 
 75.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο 
προμηθευτής παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% της  αξίας της εκτελεστικής 
σύμβασης. 
 
ΕΟ-76 Εκτέλεση Εκτελεστικής Σύμβασης 
 

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 

 76.1 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος 
που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και οι αντίστοιχες υπηρεσίες 
(εργασίες). 
 
 76.2 Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες 
ποσότητες των ειδών / υπηρεσίες (εργασίες). 
 
 76.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
 76.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Τεχνική Προσφορά (Υπόδειγμα) 
«2» Οικονομική Προσφορά (Υπόδειγμα) 
  

 
                   Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαδόπουλος ΠΝ 
Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

                 Μισαήλ Παπαδάκης 
           Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. / . 

 
TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
 
Α. ΔΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της 
/των Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την 

Τεχνική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης σύμβασης για την 
προμήθεια ………… (ποσότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφο-
ράς) προς κάλυψη απαιτήσεων του ΓΕΣ, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπό-
ψη τους: 

 

 Την υπ’ αριθ ..……………….. διακήρυξη, με όλα τα σχετικά Παραρ-
τήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων 
της σύμβασης  και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει την εν λόγω διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης. 

 

 Την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή των προς προμήθεια υλικών 
για τα οποία υποβάλλεται η συγκεκριμένη προσφορά 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων της πρόσκλη-
σης και της τεχνικής προδιαγραφής που απαιτούνται και αναλύονται στην πρό-
σκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 
 
 
 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠN 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/22 
 

07 Απρ 22 
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Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που α-
φορούν στα προς προμήθεια είδη / υλικά, στην μεταφορά και παράδοση αυτών 
στο συγκεκριμένο χώρο τελικού προορισμού / παράδοσης, καθώς επίσης και την 
τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 
4. Αναλυτικά11: 

 
Όπως επισυναπτόμενος Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ). 
   

Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Α/Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.8.2.1 Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) Π1 

12.8.2.2 
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται 
ο χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς 

Π2 

12.8.2.3 

Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο συμμετέχων στο δια-
γωνισμό έλαβε γνώση των Γενικών και Ειδικών 
Όρων της παρούσας και ότι αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις  ισχύ-
ουσες διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες 
στρατιωτικού εξοπλισμού των ΕΔ 

Π3 

12.8.2.4 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα εί-
δη θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγο-
ραστή 

Π4 

12.8.2.5 

Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγω-
γής / εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και 
τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος 
για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση 

Π5 

12.8.2.6 

Αναφορά του τμήματος της σύμβασης  που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπερ-
γολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργο-
λάβους που προτείνουν. (αναλυτική καταγραφή 
όλων των αναφερομένων στην παράγραφο 
12.8.2.6). 

Π6 

12.8.2.7 Σύντομη παρουσίαση εταιρείας (ή εταιρειών σε Π7 

                                                 
11  Συμπληρώνεται ο Πίνακας του Φύλλου Συμμόρφωσης υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της παρα-

γράφου της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, με την αντίστοιχη αναγραφή ότι τα προσφερόμε-

να υλικά / είδη συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις με την αναγραφή στη στήλη 

«ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ» του όρου «Συμφωνώ» ή μη συμμόρφωση 

με τον όρο «Δεν συμφωνώ» και την αναγραφή όπου απαιτείται της προσφερόμενης «τιμής» (όχι 

οικονομικά στοιχεία) / «υπηρεσίας». Στην δεύτερη περίπτωση και στη στήλη «ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύο-

νται υποχρεωτικά οι λόγοι μη συμμόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι οποίοι κατά την 

κρίση της αρμόδια επιτροπής διαγωνισμού με πλήρη τεκμηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να α-

πορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.  
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Α/Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευ-
τών) και του προσωπικού που προβλέπεται να 
εργαστεί για την υλοποίηση της Σ-Π εν συνεχεία 
υποστήριξης των συμβατικών ειδών 

12.8.2.8 
Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο ή το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών / υπηρε-
σιών  

Π8 

12.8.2.9 
Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία λαμβάνουν 
γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων 
στο άρθρο 35 του ν.3978/11 

Π9 

12.8.2.10 

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία λαμβάνουν 
γνώση και δεσμεύονται για τα παρακάτω: (ανα-
λυτική καταγραφή των αναφερομένων στις πα-
ραγράφους από 12.8.2.10.1 έως 12.8.2.10.6) 

Π10 

12.8.2.11 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους απο-
δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

Π11 

12.8.2.12 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει 
τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας των προσφερόμενων υλικών / 
υπηρεσιών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο στη 
παρούσα διακήρυξη. 

Π12 

…………. 

Λοιπά κατά την κρίση του συμμετέχοντα οικο-
νομικού φορέα (εφόσον απαιτείται) για την 
τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών / επιδόσε-
ων του προσφερόμενου υλικού / μέσου 

Π……. 

………… 
 

……………….. 
…… 

Διευκρινίζεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα 
στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή των υλι-
κών για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και στο σχετικό έντυπο συμμόρ-
φωσης, με συγκεκριμένες σχετικές παραπομπές. 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
       Υπογραφή /-ες 
                και 
         Σφραγίδα /-ες  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
1 Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) (Υποδείγματα) 

 
                   Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαδόπουλος ΠΝ 
Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

        Ταξίαρχος Ιωάννης Μπούρας 
                 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΣ) 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

 
 Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, υποβάλει με το φάκελο της τεχνικής 
του προσφοράς, μεταξύ των άλλων εγγράφων / πιστοποιητικών που καθορίζονται 
με τους Ειδικούς Όρους και το προβλεπόμενο Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης 
(ΦΣ), όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 
 

Το ΦΣ για την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία διαχωρίζεται σε δύο 
κύρια μέρη.  

 
Το πρώτο μέρος αφορά σε δήλωση συμμόρφωσης ως προς τα «κοινά 

στοιχεία» της ΠΕΔ, ανεξαρτήτως του «τμήματος» ενδιαφέροντος για το οποίο υ-
ποβάλλεται τεχνική και οικονομική προσφορά.  

 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Σ-Π ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Το δεύτερο μέρος αφορά σε δήλωση συμμόρφωσης ως προς τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά / απαιτήσεις του συγκεκριμένου «τμήματος» ενδιαφέροντος για το 
οποίο υποβάλλεται τεχνική και οικονομική προσφορά.  

 
Το εν λόγω δεύτερο μέρος, εάν αφορά στο 3ο Τμήμα, τότε υποδιαιρείται 

υποχρεωτικά σε υποτμήματα, όπως αναλύονται στα σχετικά υποδείγματα.  
 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΣ) 
 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Υλι-
κών προς Προμήθεια 

  

4.3.1 Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ να είναι 
πλήρη, νέα, προσφάτου κατα-
σκευής και σε συμφωνία με τους 
υπό παραγγελία Αριθμούς Ονο-
μαστικού (Α/Ο) ή P/N και NCAGE 
CODE 

  

4.3.2 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα 
να παραδώσει ανταλλακτικά με 

  

                                                 
12 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 1 ΣΤΗΝ  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/22 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

νέους Αριθμούς Ονομαστικού, 
εφόσον αυτά είναι πλήρως εναλ-
λάξιμα με τα ΕΙΔΗ τα οποία έ-
χουν παραγγελθεί και αναλόγως 
πιστοποιήσιμα για τη χρήση τους 
από τον κατασκευαστικό οίκο 

4.3.3 Όσον αφορά τα συμβατικά ΕΙΔΗ 
και τα προσφερόμενα ως «ισοδύ-
ναμα», κατά την παράδοσή τους, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από Πιστοποιητικό Συμμόρφω-
σης (Certificate of Conformity- 
CoC) του Προμηθευτή 

  

4.4 Σχεδίαση και Κατασκευή (Δυ-
νατότητα Συνεργασίας - «Δια-
λειτουργικότητα» - «Εναλλαξι-
μότητα» 

  

4.4.1 Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμή-
ματος / συστήματος» του υλικού / 
μέσου, πρέπει να είναι εναλλάξι-
μο και αντικαταστάσιμο με ακρι-
βώς όμοιο μέσο - εξάρτημα ίδιου 
τύπου «τμήματος / συστήματος» 
άλλου όμοιου τύπου υλικού / μέ-
σου 

  

4.4.2 Σε περίπτωση αλλαγής του αρχι-
κά («ενδεικτικού») αριθμού ονο-
μαστικού (Α/Ο-NSN), είτε λόγω 
πρακτικής του εργοστασίου κα-
τασκευής, είτε λόγω διαφοροποί-
ησης της σύνθεσης του «συγκρο-
τήματος», τότε ο επίσημος αντι-
πρόσωπος / διανομέας υποχρε-
ούται να υποβάλει σχετική βεβαί-
ωση η οποία θα πιστοποιεί την 
«εναλλαξιμότητα» και συμβατότη-
τα («διαλειτουργικότητα» όπου 
απαιτείται) των προσφερομένων 
ανταλλακτικών, παρέχοντας τις 
προβλεπόμενες από την σύμβα-
ση εγγυήσεις ποιότητας και καλής 
λει-τουργίας 

  

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ   

5.1 Συσκευασία   

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

5.1.2 Οι θήκες μεταφοράς ή κιβώτια 
κατά περίπτωση, μέσα στις οποί-
ες θα τοποθετούνται τα υλικά, να 
είναι ανθεκτικές σε αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες (ήλιος, σκόνη, υ-
γρασία, βροχή κ.α.), οι ανοχές 
των οποίων θα αναφέρονται στην 
προσφορά και θα αξιολογηθούν 
ανάλογα 

  

5.1.3 Οι θήκες μεταφοράς ή κιβώτια 
κατά περίπτωση) θα παρέχουν 
προστασία στα υλικά από πτώ-
σεις, κραδασμούς και κρούσεις, 
όταν αυτά είναι συσκευασμένα. Η 
παρεχόμενη προστασία θα αξιο-
λογηθεί ανάλογα 

  

5.2 Τα ΕΙΔΗ που αφορούν υλικά 
προς προμήθεια, να παραδίδο-
νται συσκευασμένα και η συ-
σκευασία θα πρέπει να είναι κα-
τάλληλη για τη μεταφορά των 
συμβατικών ΕΙΔΩΝ σύμφωνα με 
τους εθνικούς όρους μεταφορών, 
στον τελικό τους προορισμό, τον 
έλεγχό τους από την αρμόδια επι-
τροπή Ελέγχου Παραλαβής και 
την αποθήκευσή τους μέχρι την 
ώρα της χρησιμοποίησής τους 

  

5.3 Τα απαιτούμενα υλικά - ανακα-
τασκευής / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης και επισκευών να 
παραδίδονται: 

  

5.3.1 Αρχικά, συσκευασμένα όπως α-
ναφέρεται στην υποπαράγραφο 
5.1.1 και 5.1.2, (για έλεγχο από 
την αρμόδια επιτροπή παραλα-
βής) 

  

5.3.2 Η τελική τους παραλαβή θα γίνε-
ται επί και εντός των σκαφών 
(δηλ. με την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών) τα δε αντίστοιχα παλαιά, 
θα παραδίδονται («τη αιτήσει») 
στην αρμόδια επιτροπή παραλα-
βής 
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5.4 Επισημάνσεις Συσκευασιών   

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να 
παρέχει κατάλογο συσκευασμέ-
νων ειδών μέσα σε κάθε κιβώτιο. 
Αντίγραφο του καταλόγου αυτού 
θα τοποθετείται στην εξωτερική 
επιφάνεια του κιβωτίου, σε κα-
τάλληλη θέση και σε αδιάβροχο 
περίβλημα το οποίο θα είναι κα-
τάλληλα επισημασμένο ώστε να 
μπορεί η επιτροπή παραλαβής να 
το εντοπίσει. Ο κατάλογος να πε-
ριλαμβάνει όλα τα συμβατικά 
ΕΙΔΗ, τα οποία περιέχονται στο 
κιβώτιο, με τις παρακάτω πληρο-
φορίες: 

  

5.4.1 Αύξοντα Αριθμό (α/α). Ο αριθμός 
αυτός θα είναι γραμμένος και 
στην ατομική συσκευασία του α-
νταλλακτικού 

  

5.4.2 Όνομα και διεύθυνση Προμηθευ-
τή ή Κατασκευαστικού Οίκου 

  

5.4.3 Στοιχεία της σύμβασης   

5.4.4 Περιγραφή υλικού   

5.4.5 Αριθμό Ονομαστικού (A/O-NSN) 
του κατασκευαστικού οίκου. Σε 
περίπτωση αλλαγής του αριθμού, 
να αναγράφεται ο νέος και ο πα-
λαιός αριθμός 

  

5.4.6 Ποσότητα ανά επιμέρους συ-
σκευασία 

  

5.5 Το υλικό συσκευασίας δε θα επι-
στρέφεται καθώς η αξία του περι-
λαμβάνεται στη Συμβατική Τιμή 
των ΕΙΔΩΝ 

  

5.6 Παραλαβή – Παράδοση   

5.6.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή (για τα συμβατικά εί-
δη13), θα πραγματοποιείται στην 
Ελλάδα (ν. Αττικής) από αρμόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας (πχ. 
ΔΕΠΥ), η οποία θα υποβοηθείται 
(συμβουλευτικά) στο έργο της 

  

                                                 
13 Με τον όρο «συμβατικά είδη» νοούνται τα προς προμήθεια υλικά, ανταλλακτικά, όργανα, εργα-

λεία, συσκευές, λογισμικά, βιβλιογραφία, αναλώσιμα / λοιπά υλικά. 



                                                           Γ-1-    

. / . 

9 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

από επιτροπή του ΓΕΣ / ΔΕΔ - 
13ης ΔΕΕ ή κατά περίπτωση του 
ΓΕΝ – ΔΥΚ (αποτελούμενη από 
κατάλληλο τεχνικό προσωπικό), 
με βάση τις προβλέψεις της εκά-
στοτε εκτελεστικής σύμβασης, της 
Συμφωνίας Πλαίσιο και διευκρι-
νήσεων που τυχόν θα έχουν εκ-
δοθεί γραπτώς από τον αρμόδιο 
ανά αντικείμενο φορέα του ΓΕΣ ή 
ΓΕΝ 

 Διευκρινίζεται ότι, η παραλαβή 
των κύριων υλικών της παρ. 
4.1.1.2.3 θα γίνεται υποχρεωτικά 
μετά από έλεγχο λειτουργίας ρου-
τίνας 

  

5.6.2 Ο χρόνος παραλαβής υλικών / 
υπηρεσιών θα είναι σε συνάρτη-
ση με την ακριβή ημερομηνία «ει-
σόδου» των υλικών στις αποθή-
κες του επίσημου αντιπροσώπου 
/ διανομέα (η οποία και θα πι-
στοποιείται με ανάλογη βεβαίωση 
από τον αντιπρόσωπο) και συ-
γκεκριμένα: 

  

5.6.2.1 Εντός σαράντα (40) εργάσιμων 
ημερών για τα υλικά που προορί-
ζονται για τοποθέτηση στα σκάφη 

  

5.6.2.2 Εντός τριάντα (30) εργάσιμων 
ημερών για τα όλα τα υπόλοιπα 
«συμβατικά είδη» 

  

5.6.3 Οι τμηματικές και «νωρίτερα» 
παραδόσεις, συνολικά ή τμημα-
τικά, (σκαφών / λοιπών συμβατι-
κών ειδών), είναι αποδεκτές εφ 
όσον αυτές πραγματοποιηθούν 
εντός των προβλεπόμενων χρο-
νικών ορίων ή κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας (με τις ανάλογες ρή-
τρες) όταν αυτές είναι «εκπρόθε-
σμες». Σε κάθε περίπτωση η ε-
ταιρεία δεσμεύεται για την έγκαι-
ρη ενημέρωση των προέδρων 
των αρμοδίων επιτροπών και 
διαχειριστή αποθήκης (13η ΔΕΕ ή 
ΔΥΚ), τουλάχιστον 5 ημέρες προ 
της παράδοσης 
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5.6.4 Αν η Επιτροπή παραλαβής της 
Υπηρεσίας δεν εκδώσει τα σχετι-
κά Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιο-
τικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
εντός των προαναφερθέντων, κα-
τά περίπτωση, ημερών, για λό-
γους που δεν οφείλονται στον 
Προμηθευτή, θα θεωρείται ότι τα 
συμβατικά ΕΙΔΗ έχουν γίνει απο-
δεκτά και παραληφθεί από την 
Υπηρεσία 

  

5.6.5 Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα 
να παραγγείλει, σε οιαδήποτε 
χρονική στιγμή, επιπλέον ποσό-
τητες των συμβατικών ΕΙΔΩΝ 
στις τιμές, όπως θα περιγράφο-
νται στη συμφωνία πλαίσιο και 
μετέπειτα εκτελεστική σύμβαση 
και ο προμηθευτής οφείλει να ι-
κανοποιήσει την απαίτηση σύμ-
φωνα με τα καθοριζόμενα στις 
αντίστοιχες παραγράφους της 
παρούσας 

  

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ   

  

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πι-
στοποιητικά 

  

 Όπως ορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους της διαδικασίας σύναψης 
Συμφωνίας Πλαίσιο / Συμβάσεων 
(εκτελεστικών) 

  

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές   

6.2.1 Η επιτροπή παραλαβής της Υπη-
ρεσίας (πχ ΔΕΠΥ) θα παραλαμ-
βάνει τα ΕΙΔΗ μετά από μακρο-
σκοπικό έλεγχο, έλεγχο των α-
παιτούμενων δικαιολογητικών και 
θα εκδίδει τα σχετικά Πρωτόκολ-
λα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσο-
τικής Παραλαβής, μετά τη σύμ-
φωνη γνώμη της επιτροπής ΓΕΣ / 
ΔΕΔ - 13ης ΔΕΕ ή κατά περίπτω-
ση ΓΕΝ – ΔΥΚ 

  

6.2.2 Όργανα, συσκευές, μηχανές και 
μηχανήματα, θα παραλαμβάνο-
νται μετά από μακροσκοπικό έ-
λεγχο και έλεγχο των απαιτούμε-
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νων δικαιολογητικών, αλλά  και 
υποχρεωτικά  έλεγχο λειτουρ-
γίας στο χώρο παραλαβής 

6.2.3 Τα σκάφη, εφόσον οι παρεχόμε-
νες υπηρεσίες αφορούν στο σύ-
νολο ή το μεγαλύτερο μέρος αυ-
τών, με εισήγηση του 13ου ΛΤΧ / 
13ης ΔΕΕ ή κατά περίπτωση ΔΥΚ 
και με την σύμφωνη γνώμη του 
ΓΕΣ/ΔΕΔ ή ΓΕΝ θα παραλαμβά-
νονται μετά τον επιτυχή λειτουρ-
γικό έλεγχο σε  θαλάσσιο χώρο 
του ν. Αττικής, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του Παραρτήματος 
«Δ» (Πίνακας Ελέγχων και Δοκι-
μών Πεδίου). Σε περίπτωση που 
δεν απαιτείται ο λειτουργικός έ-
λεγχος, τότε η παραλαβή θα γίνε-
ται μετά από μακροσκοπικό έλεγ-
χο, έλεγχο λειτουργίας (εφ όσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μηχα-
νές και μηχανήματα) στο χώρο 
παραλαβής και έλεγχο των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών 

  

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

7.1 Εγκατάσταση   

 Η εγκατάσταση των νέων υλικών 
επί του σκάφους θα γίνεται με ευ-
θύνη του προμηθευτή και η πα-
ράδοση θα αφορά υλικό σε πλή-
ρη και ασφαλή λειτουργία. Η το-
ποθέτηση ανταλλακτικών στα μέ-
ρη του σκάφους θα γίνεται, είτε 
από το προσωπικό της εταιρείας 
(σε περίπτωση που προβλέπεται 
από τους όρους της παρούσας ή 
από ειδικές συνθήκες που θα 
συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 
των αντισυμβαλλομένων), είτε 
από το  τεχνικό προσωπικό της 
Υπηρεσίας αναλόγως της φύσης 
των υλικών 

  

7.2 Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας 
για Κάθε Προμήθεια Ανταλλα-
κτικών και Εκτέλεση Εργασιών 
(όπου απαιτείται) 

  

7.2.1 Η παρεχόμενη εγγύηση, αναλό-   
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γως φύσεως υλικού, θα εκφράζε-
ται, είτε σε χρόνο (ημέρες από 
ημερομηνία οριστικής παραλα-
βής), είτε σε ώρες λειτουργίας 
(από τοποθέτησης), είτε συνδυα-
σμό των προαναφερθέντων 

7.2.2 Ο Προμηθευτής να παρέχει ελά-
χιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 
για τουλάχιστον 6-12 μήνες από 
την ημερομηνία οριστικής παρα-
λαβής, για κάθε προμήθεια α-
νταλλακτικών. Η ελάχιστη εγγύη-
ση καλής λειτουργίας για τα νέα 
υλικά της παρ. 4.1.1.2.3 συμπε-
ριλαμβανομένου των εργασιών 
εγκατάστασης για πλήρη και α-
σφαλή λειτουργία ορίζεται σε του-
λάχιστον 2 έτη ή 500 ώρες λει-
τουργίας (μόνο για τους κινητή-
ρες). Μέσα στα όρια του προα-
ναφερθέντος χρονικού διαστήμα-
τος της εγγύησης καλής λειτουρ-
γίας ο κατασκευαστής - προμη-
θευτής είναι υποχρεωμένος να 
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει 
οποιοδήποτε εξάρτημα παρου-
σιάζει πρόωρη φθορά ή συστη-
ματική βλάβη με δική του δαπάνη 
(υλικά, εργατικά, μεταφορικά 
κλπ.) 

  

7.2.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του 
υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής λει-
τουργίας να παρατείνεται ανάλο-
γα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης 
προσμετρούνται μόνο μετά την 
παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την έγγραφη ειδο-
ποίηση του προμηθευτή για τη 
βλάβη 

  

7.2.4 Άρνηση του προμηθευτή για α-
ποκατάσταση των προβλημάτων 
δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, 
μετά την παρέλευση τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς 
άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει 
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την επισκευή του υλικού σε άλλη 
εταιρεία και το κόστος δαπάνης 
θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής παραιτείται του δι-
καιώματος προσφυγής ή κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτη-
σης της υποχρέωσης καταβολής 
της δαπάνης επισκευής 

7.2.5 Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λό-
γω βλαβών παραμένει για τον  
χρόνο της εγγύησης εκτός λει-
τουργίας μεγαλύτερο του 20% 
του συμβατικού χρόνου εγγύη-
σης, τότε αυτό θεωρείται από τη 
φύση του ελαττωματικό και ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμέ-
νος να το αντικαταστήσει με και-
νούργιο. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν το αντικατα-
στήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να προσφύγει στη δι-
καιοσύνη 

  

7.2.6 Το εκτός λειτουργίας χρονικό 
διάστημα υπολογίζεται αθροιστι-
κά με έναρξη μετά την παρέλευση 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
τη στιγμή της έγγραφης ειδοποί-
ησης του προμηθευτή για τη βλά-
βη και λήγει μετά την παρέλευση 
δύο (2) εργάσιμων ημερών με την 
παράδοση του υλικού σε λειτουρ-
γία. Ο υπολογισμός του συνολι-
κού χρόνου λειτουργίας γίνεται με 
βάση την έγγραφη ειδοποίηση 
της βλάβης και το πρωτόκολλο 
που συντάσσεται κατά την επα-
ναλειτουργία. Στον υπολογισμό 
του χρονικού διαστήματος των 
ημερών μη λειτουργίας μετά το 
χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών προσμετρώνται και οι 
ημέρες αργίας 

  

7.2.7 Στην τεχνική προσφορά πρέπει 
να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατό-
τητα παροχής υποστήριξης σε 
ανταλλακτικά  του προς προμή-
θεια νέου υλικού (εφ όσον κριθεί 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

απαιτητή, κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα, η τοποθέτηση / 
χρησιμοποίησή του) για τουλάχι-
στον δέκα πέντε (15) χρόνια ή για 
τον συγκεκριμένο χρόνο (ημέρες / 
ώρες λειτουργίας) που παρέχεται 
από τον αντίστοιχο κατασκευα-
στικό οίκο 

7.3 Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήρι-
ξης 

  

7.3.1 Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι 
όλα τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ (υλι-
κά / υπηρεσίες) που θα παραδί-
δονται στο πλαίσιο της Σύμβασης 
να είναι χωρίς ελαττώματα / αδυ-
ναμίες, ενώ τα υλικά να είναι 
πλήρη και λειτουργικά 

  

7.3.2 Η εγγύηση θα παρέχεται στην 
Υπηρεσία και δε θα εκχωρείται 
από την Υπηρεσία σε τρίτο μέρος 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του Προμηθευτή 

  

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

8.1 Κοστολόγηση Συμβατικών 
ΕΙΔΩΝ - Αναπροσαρμογή Τι-
μών 

  

8.1.1 Οι τιμές βάσης των υλικών και 
υπηρεσιών, θα καθορισθούν ε-
πακριβώς κατά την κατακυρωτική 
απόφαση 

  

8.1.2 Οι συμβατικές τιμές των ειδών θα 
ισχύουν για 12 μήνες μετά την 
κατακύρωση 

  

8.1.3 Οι συμβατικές τιμές των ειδών 
(της 1ης εκτελεστικής σύμβασης 
εφ όσον συναφθεί συμφωνία 
πλαίσιο) θα αποτελούν τις τιμές 
βάσεως για μελλοντικές προμή-
θειες και κατά την σύνταξη των 
εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσε-
ων θα υπόκεινται σε  αναπρο-
σαρμογή κατά τα αναφερόμενα 
στους Ειδικούς Όρους 

  

8.1.4 Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  
ανάγκη  προμήθειας  ανταλλακτι-
κών, ολοκληρωμένων μονάδων - 
συγκροτημάτων – υποσυγκροτη-
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

μάτων,  αναλωσίμων,  υλικών,  
ελαιολιπαντικών,  ειδικών εργα-
λείων,  που  δεν  είχαν  συμπερι-
ληφθεί   στους  υποβληθέντες  με  
την  αρχική τεχνοοικονομική  
προσφορά,  καταλόγους,  τότε  η  
τιμή  προμήθειας  των προανα-
φερθέντων δεν  θα  υπερβαίνει  
την  τιμή  λιανικής  πώλησης ( ε-
πίσημων τιμοκαταλόγων του ε-
ξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
στην Ελλάδα) του  τρέχοντος  η-
μερολογιακού έτους 

8.2 Φόρτωση – Μεταφορά – Α-
σφάλιση Ειδών – Παράδοση / 
Παραλαβή 

  

 Όπως προσδιορίζονται στους Ει-
δικούς Όρους 

  

8.3 Εγγυήσεις καλής λειτουργίας, 
όπως αναφέρονται στην παρ. 7.2 
«Υπηρεσίες - Υποστήριξη» της 
παρούσας και συμπληρωματικά 
προσδιορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους σύναψης σύμβασης 

  

8.4 Όλα τα προς παράδοση είδη θα 
είναι κωδικοποιημένα, ή ο προ-
μηθευτής θα δεσμεύεται με την 
σχετική ρήτρα κωδικοποίησης 

  

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 Όπως στους Ειδικούς Όρους   

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   

10.1 Όλοι οι παράγραφοι της παρού-
σας (ΠΕΔ-Α-00598) χαρακτηρί-
ζονται  απαράβατοι όροι και μη 
κάλυψη έστω και ενός όρου από 
το προς προμήθεια σύστημα 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

10.2 Διευκρινήσεις προς τους συμμε-
τέχοντες, όπως καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους 

  

Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
Υπογραφή /-ες 
και Σφραγίδα /-ες 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΣ) 
 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ,  
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Σ-Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
1ο ΤΜΗΜΑ (Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ14 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει πρόταση προμή-
θειας υλικών (είδη / ποσότητες) 
τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα ανα-
γκαία για την υποστήριξη των 
οργάνων προσδιορισμού θέ-
σεως, πλοήγησης και ελέγχου 
των σκαφών. Σε περίπτωση που 
δεν απαιτούνται τότε υποβάλλεται 
ο Πίνακας χωρίς συμπληρωμένα 
στοιχεία και σαφή αναγραφή περί 
της μη αναγκαιότητας προμή-
θειας15 

  

1 Ραντάρ (RADAR)               
Simrad HALO20 

  

1.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

1.2. ...   

2 Πλότερ (PLOTTER)  
Simrad NSSevo3 12' - Navionics 
43XG & XSonic P79 600W & 
FLIR M232 

  

2.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

2.2 ...   

3 Μαγνητική Πυξίδα ναυτικού 
τύπου  
The Precision-9 Compass 

  

3.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

3.2 ...   

4 Σύστημα Προσδιορισμού Θέ-
σης (GPS)  
Simrad HS60 GPS 

  

                                                 
14 Αφορά στους αύξοντες αριθμούς – Α/Α, του Πίνακα υπ. αριθ. 6, της παραγράφου 18.3.3.1.1 των 
Ειδικών Όρων. 
15 Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του Πίνακα υπ. αριθ. 6, της παραγράφου 18.3.3.1.1 
των Ειδικών Όρων και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις κατα τη κρίση του οικονομικού φορέα, μετά 
από έλεγχο υφιστάμενου εξοπλισμού. 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ14 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

4.2 ...   

5 ΘΕΡMΙKΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ τύπου 
FLIR M232 

  

5.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

5.2 ...   

6 .......   

6.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

6.2 ...   

 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες 
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2ο ΤΜΗΜΑ (Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός) 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ16 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει πρόταση προμή-
θειας υλικών (είδη / ποσότητες) 
τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα ανα-
γκαία για την υποστήριξη των 
ασυρμάτων VHF / AIS των σκα-
φών. Σε περίπτωση που δεν α-
παιτούνται τότε υποβάλλεται ο 
Πίνακας χωρίς συμπληρωμένα 
στοιχεία και σαφή αναγραφή περί 
της μη αναγκαιότητας προμή-
θειας17 

  

1 Σταθμός ασυρμάτου VHF               
RS40 VHF Radio with AIS 

  

1.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

1.2. ...   

2 .....   

2.1 Ανάλυση ανταλλακτικών / απαρ-
τίων (κατα τη κρίση του προσφέ-
ροντος) 

  

2.2 ...   

 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Αφορά στους αύξοντες αριθμούς – Α/Α, του Πίνακα υπ. αριθ. 6, της παραγράφου 18.3.3.1.1 των 
Ειδικών Όρων. 
17 Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του Πίνακα υπ. αριθ. 6, της παραγράφου 18.3.3.1.1 
των Ειδικών Όρων και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις κατα τη κρίση του οικονομικού φορέα, μετά 
από έλεγχο υφιστάμενου εξοπλισμού 
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3ο ΤΜΗΜΑ [Προμήθεια Υλικών (Ανταλλακτικών, Ελαιολιπαντικών, Αναλωσί-
μων, Λοιπών Υλικών επί του Σκάφους και του Εξοπλισμού Αυτού) και Ταυτό-
χρονη Παροχή Υπηρεσιών επί του Σκάφους) 
 
1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά και λοιπά είδη υποστήριξης 1ου  
έως 2ου Κλιμακίου) 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ19 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 Ορισμοί Υλικών – Υπηρεσιών 

4.1.1. Υλικά για Προμήθεια 

4.1.1.1 Ανταλλακτικά - Αναλώσιμα 
υλικά (ανταλλακτικά και λοιπά 
είδη υποστήριξης 1ου  έως 2ου 
Κλιμακίου), για κάλυψη απαιτή-
σεων: 

  

4.1.1.1.1 Κινητήρων Ταχυπλόων Σκαφών   

4.1.1.1.1.1 Όπως Προσθήκη «2/Α» της πα-
ρούσας ΠΕΔ 

 Αναλύεται 
στη συνέ-
χεια του 

παρόντος 

4.1.1.1.1.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει ξεχωριστή πρότα-
ση προμήθειας υλικών (είδη / 
ποσότητες) τα οποία δεν περι-
λαμβάνονται στην Προσθήκη 
«2/Α» πλην όμως κρίνονται α-
ναγκαία για την υποστήριξη του 
συγκεκριμένου κλιμακίου. Στην 
περίπτωση αυτή το ΓΕΣ / ΓΕΝ 
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής 
και προμήθειας με βάση τα τε-
χνικο – οικονομικά στοιχεία που 
θα αξιολογηθούν αρμοδίως 

  

4.1.1.1.2 Λοιπού Εξοπλισμού  Ταχυπλό-
ων Σκαφών και Φορέων Μετα-
φοράς 

  

 Δεν δύνανται να προσδιορι-
σθούν εκ των προτέρων. Ο υ-
ποψήφιος προμηθευτής υπο-
χρεούται στην υποβολή σχετικής 
τεχνοοικονομικής προσφοράς 
κατά την εκτίμησή του 

  

                                                 
18 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
19 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ19 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«2/Α» της ΠΕΔ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  
1ου – 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Πίνακας με  α/α 
1 

Κινητήρων 502 MAG 425 HP   

Πίνακας με  α/α 
2 

Κινητήρων VOLVO PENTA 
D6AQ / Ποδαρικών / TRANSOM 

  

Πίνακας με  α/α 
3 

Κινητήρων MERCURY 
VERANTO 300 HP 

  

Πίνακας με  α/α 
4 

Κινητήρων YAMAHA 300 HP   

Πίνακας με  α/α 
5 

Κινητήρων MERCRUISER 350 
MAG BRAVO-1 

  

Πίνακας με  α/α 
6 

Κινητήρων MERCRUISER 496 
MAG BRAVO-1 

  

Πίνακας με  α/α 
7 

Κινητήρων YΑΝΜΑR STP/STZP 
MAG BRAVO-1 

  

Πίνακας με  α/α 
8 

Κινητήρων SEATEK MOD 6-4V-
10D NAVY 

  

Πίνακας με  α/α 
9 

Κινητήρων ISOTTA FRASCHINI   

Πίνακας με  α/α 
10 

Κινητήρων FTΡ (IVECO)   

Πίνακας με  α/α 
11 

Κινητήρων MERCURY 250 EFI 
XL 3.L V6 

  

Πίνακας με  α/α 
12 

Κινητήρων YAMAHA VΥ 250 XL 
2,5L V6 

  

Πίνακας με  α/α 
13 

Κινητήρων YAMAHA FL   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(της Προσθήκης 

«2/Α») 

   

α/α 1 Οι  πίνακες  ( συγκεκριμένα είδη 
και ποσότητες ) συντάχθηκαν  
με  βάση  τα  διάφορα  στοιχεία  
που  έχουν  προσδιορισθεί   
από  την  μέχρι  σήμερα  απο-
κτηθείσα εμπειρία  του  προσω-
πικού  ( χειριστές – τεχνίτες ) 
των μονάδων  που  χρησιμο-
ποιούν  τα  σκάφη / κινητήρες 
και για εκτιμώμενη ετήσια λει-
τουργία κάθε κινητήρα από 
100 έως 150 ώρες. Για σκο-
πούς υπολογισμού, υλικά / ανα-
λώσιμα που απαιτούνται για λει-
τουργία 300 ωρών εκτιμήθη-
καν ως το ½ της ετήσιας.  
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ19 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που κατά την 
κρίση του κατασκευαστικού οί-
κου, απαιτούνται ανταλλακτικά / 
αναλώσιμα τα οποία δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στους Πίνα-
κες του Παρόντος, τότε ο οικο-
νομικός φορέας υποχρεούται να 
υποβάλει σχετική πρόταση 
προμήθειας στην τεχνική του 
προσφορά, με αντίστοιχα οικο-
νομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά, τα οποία και θα 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 
κατακύρωσης, ως αρχικές τιμές 
της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
Ο υποψήφιος / συμμετέχον οι-
κονομικός φορέας υποχρεούται 
να υποβάλει τεχνική και οικονο-
μική προσφορά για το σύνολο 
των ανταλλακτικών των Πινά-
κων της συγκεκριμένης παρα-
γράφου, ενώ η Υπηρεσία διατη-
ρεί το δικαίωμα παραγγελίας για 
αγορά μέρους ή του συνόλου 
αυτών 

α/α 2 Όλα τα στοιχεία αυτά αναφέρο-
νται για την διευκόλυνση του 
ναυπηγείου που θα αναλάβει 
την προμήθεια για την κάλυψη 
των αναγκών συντηρήσεως 1ου 
– 2ου Κλιμακίου και  θα αποτε-
λέσουν αντικείμενο της Συμ-
φωνίας Πλαίσιο (ΣΠ).  
Διευκρινίζεται ότι, κατά την σύ-
ναψη των εκάστοτε εκτελεστι-
κών συμβάσεων θα προσδιορί-
ζονται επακριβώς οι συμβατικές 
υποχρεώσεις (συγκεκριμένα εί-
δη και ποσότητες) του ναυπη-
γείου.  
Κατ επέκταση το ναυπηγείο για 
την αξιολόγηση της οικονομικής 
του προσφοράς, θα καταθέσει 
προσφορά σε μορφή «τιμοκατα-
λόγου» για το σύνολο των ανα-
γραφόμενων ειδών του παρό-
ντος. 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ19 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ορισμένοι 
τύποι κινητήρων που αναφέρο-
νται στο παρόν, δεν βρίσκονται 
πλέον σε παραγωγική διαδικα-
σία ή έχει περατωθεί η «γραμμή 
υποστήριξής» τους από τον α-
ντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο 
(το οποίο θα πρέπει να πιστο-
ποιείται γραπτώς στη προσφο-
ρά του ναυπηγείου, με υπεύθυ-
νη δήλωση του αντίστοιχου κα-
τασκευαστή), τότε το ναυπηγείο 
υποχρεούται να υποβάλει «ε-
ναλλακτική πρόταση» προμή-
θειας νέων κινητήρων για τα συ-
γκεκριμένα σκάφη, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα και στους 
Ειδικούς Όρους της διαδικασίας 

α/α 3 Δυνατόν να τροποποιηθούν με-
ρικώς τα είδη και οι ποσότητες 
κατά την σύναψη της Συμφωνί-
ας Πλαίσιο σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της κείμενης νο-
μοθεσίας, εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία [ 
ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΜΧ και ΓΕΝ (κατά 
περίπτωση) ] και συμφωνηθεί με 
το ναυπηγείο 

  

α/α 4 Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις 
θα είναι σε άμεση συνάρτηση με 
τις υποβληθείσες τεχνικοοικονο-
μικές προσφορές των συμμετε-
χόντων και σε καμία περίπτωση 
δεν θα αλλοιώνουν τον ανταγω-
νισμό και την ίση μεταχείριση 
των υποψηφίων 

  

α/α 6 Στη με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ» να γίνεται μνεία / 
παραπομπή – υποσημείωση και 
στην ποσότητα ανά κινητήρα και 
ώρες λειτουργίας 

  

4.2.1.1.1.1 Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλι-
κά – ανταλλακτικά 1ου – 2ου κλι-
μακίου, να τα προμηθεύει ο 
Προμηθευτής και θα τηρούνται 
από την Υπηρεσία    ( Μονάδες 
ΕΔ και ΜΧ ) στις εγκαταστάσεις 

 Αντίστοι-
χες Μονά-

δες ΠΝ 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ19 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

της 

4.2.1.1.1.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει 
αναλυτικό κατάλογο των ανα-
λωσίμων υλικών, ανταλλακτικών 
και λοιπών ειδών υποστήριξης 
1ου – 2ου κλιμακίου, στον οποίο 
να φαίνεται το κόστος του κάθε 
υλικού 

  

4.2.1.1.1.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει την 
ποσότητα των προαναφερθέ-
ντων υλικών, που πρέπει να τη-
ρούνται από την Υπηρεσία ανά 
κύριο είδος, ως απόθεμα. Ο 
προσδιορισμός των αναλωσί-
μων υλικών να γίνει σύμφωνα 
με το παρακάτω «προφίλ χρή-
σεως» του κάθε συστήματος: 

  

4.2.1.1.1.3.1 Προφίλ του αποθέματος: 1 έτος   

4.2.1.1.1.3.2 Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 
στο 85% των υλικών / μέσων 

  

4.2.1.1.1.4 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τις 
ποσότητες αναλωσίμων υλικών         
( ανταλλακτικά και λοιπά είδη 
υποστήριξης 1ου έως 2ου κλιμα-
κίου ) κατά την κρίση της, αφού 
εξετάσει την πρόταση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  

4.2.1.1.1.5 Σε περίπτωση, που ζητηθούν 
από την Υπηρεσία επιπλέον α-
ναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά 
1ου – 2ου κλιμακίου, ο Προμη-
θευτής να τα προμηθεύει σύμ-
φωνα με τον αναλυτικό κατάλο-
γο κόστους των αναλώσιμων 
υλικών και εντός του προβλε-
πόμενου χρόνου. Σε περίπτωση 
που τα υλικά δεν περιλαμβάνο-
νται στον υποβληθέντα κατάλο-
γο τότε η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα απόκτησης αυτών με 
τιμές που δεν θα υπερβαίνουν 
το κόστος λιανικής πώλησης του 
ετήσιου τιμοκαταλόγου του επί-
σημου αντιπροσώπου στην Ελ-
λάδα 

  

4.2.1.1.1.6 Η παράδοση των υλικών να γί-
νεται σε αποθήκη της Υπηρεσί-
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ19 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ας εντός του ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

4.2.1.1.1.7 Ενδεικτικός πίνακας ανταλλακτι-
κών υποστήριξης 1ου – 2ου Κλι-
μακίου, όπως Προσθήκη «2/Α» 
της παρούσας. Τα αναφερόμενα 
υλικά αποτελούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, ενώ κατόπιν ειση-
γήσεως του προμηθευτή και α-
νάλογη αποδοχή της Υπηρεσί-
ας, τα εν λόγω υλικά δύναται να 
τροποποιηθούν (αυξητικά ή 
μειωτικά) είτε ως προς τα είδη, 
είτε ως προς τις απαιτούμενες 
ποσότητες, είτε και ως προς τα 
δυο 

  

4.2.3.1.1.1 και 
4.2.3.1.1.2 

Επιθυμητό είναι ο αναλυτικός 
κατάλογος των αναλωσίμων υ-
λικών, που θα προτείνει ο Προ-
μηθευτής να βασίζεται στον ει-
κονογραφημένο κατάλογο των 
μερών και να αφορά όλα τα α-
ναλώσιμα υλικά, που είναι απα-
ραίτητα για τη διαθεσιμότητα 
των υλικών / μέσων. Αυτός ο 
κατάλογος να είναι βασισμένος 
στο προφίλ χρήσεως του κάθε 
υλικού / μέσου 

  

    

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/1 
 
2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συντήρη-
σης - επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.1.2 Ανταλλακτικά ανακατασκευ-
ών / εκσυγχρονισμού, συντή-
ρησης - επισκευών 3ου - 5ου 
Κλιμακίου 

  

4.1.1.2.1 Όπως Προσθήκη «4/Α» της πα-
ρούσας ΠΕΔ 

 Αναλύεται 
στη συνέ-

                                                 
20 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
21 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

χεια του 
παρόντος 

4.1.1.2.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει ξεχωριστή πρότα-
ση προμήθειας ανταλλακτικών ή 
/ και υλικών  (είδη / ποσότητες) 
τα οποία δεν περιλαμβάνονται 
στην Προσθήκη «4/Α» πλην 
όμως κρίνονται αναγκαία για την 
υποστήριξη του συγκεκριμένου 
κλιμακίου. Στην περίπτωση αυτή 
το ΓΕΣ / ΓΕΝ διατηρεί το δικαί-
ωμα επιλογής και προμήθειας 
με βάση τα τεχνικο-οικονομικά 
στοιχεία που θα αξιολογηθούν 
αρμοδίως 

  

4.1.1.2.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος υπο-
χρεούται να υποβάλει επιπλέον 
των προαναφερομένων ανταλ-
λακτικών της παρ. 4.1.1.2.2 και 
αναλυτική τεχνο-οικονομική 
προσφορά προμήθειας και ε-
γκατάστασης / παράδοσης σε 
πλήρη και ασφαλή κατάσταση 
«λειτουργίας», [συμπεριλαμβα-
νομένου υποχρεωτικά  της εκ-
παίδευσης / πιστοποίησης 
(σύμφωνα με το Παράρτημα 
«Β» της παρούσας)], για τα πα-
ρακάτω κύρια μέρη – συγκροτή-
ματα του σκάφους, προκειμένου 
το ΓΕΣ / ΓΕΝ να δύναται να α-
ξιολογεί (διαδικασίες χαρακτηρι-
σμού υλικών ως ΠΟΕ /ΠΕΕ , 
όπως  ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ) 
το κόστος προμήθειας των α-
νταλλακτικών της συντήρησης / 
επισκευής, σε σχέση με την 
προμήθεια (συνυπολογιζόμενου 
του συνολικού ΚΚΖ, τα στοιχεία 
του οποίου υποχρεούται ο οικο-
νομικός φορέας να υποβάλει με 
την προσφορά του) – εγκατά-
σταση νέου υλικού, ίδιου τύπου 
ή τουλάχιστον «ισοδύναμου» ή 
καλύτερων επιδόσεων / προδια-
γραφών: 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.1.2.3.1 Κινητήρα, συμπεριλαμβανομέ-
νου του STERN DRIVE (Ποδα-
ρικό) και του παρακάτω, κατά 
περίπτωση και αναλόγως τεχνι-
κών απαιτήσεων, εξοπλισμού: 

  

4.1.1.2.3.1.1 Καθρέπτη (transom gimbal)   

4.1.1.2.3.1.2 Σύστημα πρόωσης (stern drive)   

4.1.1.2.3.1.3 Αντίρροπες προπέλες από κρά-
μα ανοξείδωτου χάλυβα 

  

4.1.1.2.3.1.4 Ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 
απαραίτητες καλωδιώσεις 

  

4.1.1.2.3.1.5 Όργανα κινητήρα  (στροφόμε-
τρο, όργανο πίεσης λαδιού, όρ-
γανο θερμοκρασίας ψυκτικού, 
βολτόμετρο, όργανο ένδειξης 
trim, ένδειξη κατανάλωσης καυ-
σίμου, ωρόμετρο, οπτικο-
ακουστική αναγγελία δυσλει-
τουργιών/βλαβών (ALARM) για 
χαμηλή πίεση λαδιού, υψηλή 
θερμοκρασία ψυκτικού, χαμηλή 
πίεση ανοικτού κυκλώματος 
(θαλάσσης), χαμηλή στάθμη 
βαλβολίνης συστήματος πρόω-
σης, δυσλειτουργία ηλεκτρονι-
κού συστήματος, προστασία διά 
μείωσης στροφών κινητήρα 
(Guardian protection) 

  

4.1.1.2.3.1.6 Διακόπτης εναύσεως   

4.1.1.2.3.1.7 Σύστημα ανύψωσης ποδιού 
(power trim) 

  

4.1.1.2.3.1.8 Εσωτερική μπάρα σύνδεσης 
πηδαλίων 

  

4.1.1.2.3.1.9 Αντλία υδραυλικού τιμονιού επί 
του κινητήρα και μπουκάλα 

  

4.1.1.2.3.1.10 Ενδεικτικό δοχείο βαλβολίνης 
ποδιού με ηχητική προειδοποί-
ηση χαμηλής στάθμης 

  

4.1.1.2.3.1.11 Ηλεκτρικό σύστημα προστασίας 
από τη γαλβανική διάβρωση 
(Mercathode)  - επιπλέον των 
ανοδίων 

  

4.1.1.2.3.2 Ραντάρ (RADAR)   

4.1.1.2.3.3 Πλότερ  (PLOTTER)   

4.1.1.2.3.4 Μαγνητική πυξίδα ναυτικού τύ-
που 

  

4.1.1.2.3.5 Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης   
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

(GPS). 

4.1.1.2.3.6 Σταθμός ασυρμάτου VHF   

 Διευκρινίζεται ότι, λόγω της πα-
λαιότητας μέρους των προανα-
φερθέντων υλικών κύριων με-
ρών – συγκροτημάτων των 
σκαφών, είναι πιθανή η μη εύ-
ρεση αντίστοιχου τύπου. Τότε ο 
υποψήφιος προμηθευτής δύνα-
ται να υποβάλει προσφορά κατά 
τα αναφερόμενα στην παρ. 
4.1.1.2.3, αλλά και συνδυαστικά 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή 
ενσωμάτωση λειτουργιών / ε-
φαρμογών σε ένα συγκρότημα / 
συσκευή / όργανο, μέρους των 
επιμέρους αυτών υλικών (π.χ. 
ένα όργανο με ραντάρ, plotter 
και GPS με ίδιες ή βελτιωμένες 
προδιαγραφές).  
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο 
ακριβής «προσδιορισμός» και η 
τεκμηρίωση της «ισοδυναμίας», 
«εναλλαξιμότητας», «διαλει-
τουργικότητας» ή / και αποδοτι-
κότερης / οικονομικότερης «λύ-
σης» του προσφερόμενου υλι-
κού / ανταλλακτικού / οργάνου, 
κατά τα προβλεπόμενα στους 
Ειδικούς Όρους 

  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«4/Α» της ΠΕΔ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ                                     

3ου - 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Παράγραφος με  
α/α 1 

Κινητήρας MERCRUISER 502 
MAG, (425 HP) MPI BRAVO 
(GEN ΙΙΙ και VI) GM 502V-8 και 
STERN DRIVE (Ποδαρικό) (ΣΞ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (1) 

Κινητήρων VOLVO PENTA 
D6AQ (ΣΞ - ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (2) 

Κινητήρων MERCURY 
VERANTO 300 HP (ΣΞ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (3) 

Κινητήρων YAMAHA 300 HP 
(ΣΞ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (4) 

Κινητήρων MERCRUISER 350 
MAG BRAVO-1 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (5) 

Κινητήρων MERCRUISER 496 
MAG BRAVO-1 (ΠΝ) 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 
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ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (6) 

Κινητήρων YΑΝΜΑR STP/STZP 
MAG BRAVO-1 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (7) 

Κινητήρων SEATEK MOD 6-4V-
10D NAVY (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (8) 

Κινητήρων ISOTTA FRASCHINI 
(ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (9) 

Κινητήρων FTΡ (IVECO) (ΠΝ)   

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (10) 

Κινητήρων MERCURY 250 EFI 
XL 3.L V6 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (11) 

Κινητήρων YAMAHA VΥ 250 XL 
2,5L V6 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 2 α. (12) 

Κινητήρων YAMAHA FL (ΠΝ)   

Παράγραφος με  
α/α 1.β. 

Τμήματα Κινητήρα – Ποδαρικού 
/ Ανταλλακτικά - TRANSOM 

  

 Κατά περίπτωση αναλόγως τύ-
που κινητήρα 

  

 Το ναυπηγείο υποχρεούται να 
υποβάλει στην τεχνοοικονομική 
του προσφορά,  αναλυτικούς 
Πίνακες «Δεντρικής Μορφής», 
όπως Προσαρτημένα της παρ. 1 
του παρόντος (ΠΕΔ-Α-00598) ή 
ανάλογης αντίστοιχης διαμόρ-
φωσης 

  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
(της Προσθήκης 

«4/Α») 

   

α/α 3.α. Όλα τα στοιχεία του παρόντος 
αναφέρονται για την διευκόλυν-
ση του ναυπηγείου που θα ανα-
λάβει την προμήθεια για την κά-
λυψη των συγκεκριμένων απαι-
τήσεων υλικών ανακατασκευής - 
εκσυγχρονισμού – συντηρήσεως 
– επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου 
και το σύνολο αυτών θα απο-
τελέσουν αντικείμενο της 
Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) 

  

α/α 3.β. Το σύνολο των ανταλλακτικών / 
αναλωσίμων θα προσδιορίζο-
νται υποχρεωτικά με «ενδεικτι-
κό ΚΩΔΙΚΟ (Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE)» που δεν θα έχει δε-
σμευτικό χαρακτήρα καθόσον, 
λόγω της εμπειρίας που έχει 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

αποκτηθεί μέχρι σήμερα υπάρ-
χει μεγάλη πιθανότητα όπως, 
εντός της χρονικής διάρκειας 
από υποβολής της τεχνικής / 
οικονομικής προσφοράς μέχρι 
την κατακύρωση / υπογραφή 
της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) 
αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος αυτής (ΣΠ), να τροπο-
ποιηθεί. Απαράβατο όρο απο-
τελεί η έγγραφη δέσμευση του 
ναυπηγείου (Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης - CoC) όπως 
το περιγραφόμενο υλικό (ο-
νομασία στη στήλη με τίτλο 
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»), ανταποκρίνε-
ται στις συγκεκριμένες απαι-
τήσεις της Υπηρεσίας 

α/α 3.γ. Κατά την σύναψη των εκάστοτε 
εκτελεστικών συμβάσεων θα 
προσδιορίζονται επ ακριβώς οι 
συμβατικές υποχρεώσεις (συ-
γκεκριμένα είδη και ποσότητες) 
του ναυπηγείου 

  

α/α 3.δ. Κατ’ επέκταση το ναυπηγείο για 
την αξιολόγηση της οικονομικής 
του προσφοράς, θα καταθέσει 
προσφορά σε μορφή «τιμοκατα-
λόγου» για το σύνολο των ανα-
γραφόμενων ειδών των Προ-
σθηκών του παρόντος και των 
αντίστοιχων που θα κατατεθούν 
για το σύνολο των κινητήρων 
της παρ. 2 

  

α/α 3.ε. Δυνατόν να τροποποιηθούν με-
ρικώς τα είδη και οι ποσότητες 
κατά την σύναψη της Συμφωνί-
ας Πλαίσιο σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της κείμενης νο-
μοθεσίας, εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία             
[ ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΜΧ ή ΓΕΝ (κατά 
περίπτωση) ] και συμφωνηθεί με 
το ναυπηγείο.  

  

α/α 3.στ. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις 
θα είναι σε άμεση συνάρτηση με 
τις υποβληθείσες τεχνικοοικονο-
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

μικές προσφορές των συμμετε-
χόντων και σε καμία περίπτωση 
δεν θα αλλοιώνουν τον ανταγω-
νισμό και την ίση μεταχείριση 
των υποψηφίων 

4.2.1.1.2.1 Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά 
ανακατασκευής / εκσυγχρονι-
σμού, συντήρησης, επισκευών 
3ου - 5ου κλιμακίου θα τα προμη-
θεύει ο Προμηθευτής και θα τη-
ρούνται όπως παρακάτω: 

  

4.2.1.1.2.1.1 Από την Υπηρεσία στις εγκατα-
στάσεις της (13ος ΛΤΧ) για όλα 
τα είδη που αφορούν το «Μέρος 
4ο» ( κινητήρες - μηχανολογικός 
- ηλεκτρολογικός - ηλεκτρονικός 
και λοιπός εξοπλισμός 

  

4.2.1.1.2.1.2 Από την εταιρεία / ναυπηγείο 
στις εγκαταστάσεις της για όλα 
τα υπόλοιπα είδη που αφορούν 
το σκάφος και τον φορέα μετα-
φοράς (τρέιλερ) για εργασίες 3ου 
(ενδεχομένως), 4ου - 5ου κλιμακί-
ου (τις οποίες το προσωπικό της 
Υπηρεσίας δεν δύναται να εκτε-
λέσει). 

  

4.2.1.1.2.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει 
αναλυτικό κατάλογο των ανταλ-
λακτικών ανακατασκευής / εκ-
συγχρονισμού, συντήρησης, ε-
πισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, 
στον οποίο να φαίνεται το κό-
στος του κάθε υλικού 

  

4.2.1.1.2.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει την 
ποσότητα των ανταλλακτικών 
ανακατασκευής / εκσυγχρονι-
σμού, συντήρησης, επισκευών 
3ου - 5ου κλιμακίου, που πρέπει 
να τηρούνται από την Υπηρεσία 
ανά υλικό / μέσο, ως απόθεμα. 
Ο προσδιορισμός των ανταλλα-
κτικών να γίνει σύμφωνα με το 
παρακάτω «προφίλ χρήσεως» 
του κάθε σκάφους: 

  

4.2.1.1.2.3.1 Προφίλ του αποθέματος: 1 έτος   

4.2.1.1.2.3.2 Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 
στο 85% των υλικών / μέσων 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.2.1.1.2.4 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τις 
ποσότητες ανταλλακτικών ανα-
κατασκευής / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου 
κλιμακίου κατά την κρίση της, 
αφού εξετάσει την πρόταση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  

4.2.1.1.2.5 Σε περίπτωση, που ζητηθούν 
από την Υπηρεσία επιπλέον α-
νταλλακτικά ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης,  
επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, ο 
Προμηθευτής να τα προμηθεύει 
σύμφωνα με τον αναλυτικό κα-
τάλογο κόστους και εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου 

  

4.2.1.1.2.6 Η παράδοση των υλικών να γί-
νεται σε αποθήκη της Υπηρεσί-
ας εντός του ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

4.2.1.1.2.7 Ενδεικτικός πίνακας ανταλλακτι-
κών ανακατασκευής / εκσυγ-
χρονι-σμού, συντήρησης, επι-
σκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, ό-
πως Προσθήκη «4/Α» της πα-
ρούσας. Τα αναφερόμενα υλικά 
αποτελούν τις ελάχιστες απαι-
τήσεις, ενώ κατόπιν εισηγήσεως 
του προμηθευτή και ανάλογη 
αποδοχή της Υπηρεσίας, τα εν 
λόγω υλικά δύναται να τροπο-
ποιηθούν (αυξητικά ή μειωτικά) 
είτε ως προς τα είδη, είτε ως 
προς τις απαιτούμενες ποσότη-
τες, είτε και ως προς τα δυο 

  

4.2.1.1.2.8 Σε περίπτωση που το αρμόδιο 
κατά περίπτωση τεχνικό προ-
σωπικό του ΓΕΣ, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες της ΠαΔ 6 – 12 / 
2016 / ΓΕΣ / ΔΤΧ, προβεί σε 
χαρακτηρισμό των υλικών της 
παρ. 4.1.1.2.3, ως Πέραν Οικο-
νομικής Επισκευής (ΠΟΕ), τότε 
είναι δυνατή η προμήθεια νέων 
αντίστοιχων υλικών σύμφωνα με 
την περιγραφόμενη στην Προ-
σθήκη «1/Α» (παρ. 3) της πα-
ρούσας ΠΕΔ διαδικασία 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.2.1.1.2.8.1 Με αίτηση της αρμόδιας Μονά-
δας Τεχνικού (13ος ΛΤΧ) προς 
την 13η ΔΕΕ/4ο ΕΓ, συγκροτείται 
επιτροπή από Αξκούς με διατα-
γή του προϊστάμενου Σχηματι-
σμού (ΔΤΧ/ΔΥΒ), η οποία (επι-
τροπή) προβαίνει σε επιθεώρη-
ση των υλικών – συγκροτημά-
των προκειμένου να τα χαρα-
κτηρίσει ως «ΠΟΕ» 

 Ανάλογη 
διαδικασία 
σλυμφωνα 

με τις ι-
σχύουσες 
διαταγές 
του ΠΝ 

4.2.3.1.2.1 Ο αναλυτικός κατάλογος των 
ανταλλακτικών ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης, 
επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, 
που θα προτείνει ο Προμηθευ-
τής, να βασίζεται στον εικονο-
γραφημένο κατάλογο των μερών 
και να περιλαμβάνει τουλάχι-
στον τα παρακάτω στοιχεία: 

  

4.2.3.1.2.1.1 Τον αριθμό των ανταλλακτικών 
ανακατασκευής / εκσυγχρονι-
σμού, συντήρησης, επισκευών 
3ου - 5ου κλιμακίου που  απαι-
τούνται για κάθε υποσύστημα 
του υλικού / μέσου 

  

4.2.3.1.2.1.2 Τον αριθμό ονομαστικού (NATO 
STOCK NUMBER / NSN) του 
ανταλλακτικού ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης, 
επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου 

  

4.2.3.1.2.1.3 Tο PART NUMBER και NCAGE 
CODE (κωδικός του εργοστασί-
ου) του ανταλλακτικού ανακατα-
σκευής / εκσυγχρονισμού, συ-
ντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου 
κλιμακίου. 

  

4.2.3.1.2.1.4 Την Αγγλική ονομασία του α-
νταλλακτικού ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης, 
επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου 

  

4.2.3.1.2.1.5 Το MTBF των κύριων υποσυ-
γκροτημάτων που απαρτίζουν 
τα υλικά / μέσα. 

  

4.2.3.1.2.2 Αυτός ο κατάλογος να είναι βα-
σισμένος στο προφίλ χρήσεως 
του κάθε συστήματος 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ21 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

    

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/2 
 
3ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Κρίσιμα ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης – επισκευών 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ22 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ23 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.1.3 Κρίσιμα ανταλλακτικά ανακα-
τασκευών / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης - επισκευών 

  

4.1.1.3.1 Όπως Προσθήκη «3/Α» της πα-
ρούσας ΠΕΔ 

 Αναλύεται 
στη συνέ-
χεια του 

παρόντος 

4.1.1.3.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει πρόταση προμή-
θειας υλικών (είδη / ποσότητες) 
τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα α-
ναγκαία για την υποστήριξη των 
σκαφών. Σε περίπτωση που δεν 
απαιτούνται τότε υποβάλλεται ο 
Πίνακας χωρίς συμπληρωμένα 
στοιχεία και σαφή αναγραφή 
περί της μη αναγκαιότητας προ-
μήθειας 

  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«3/Α» της ΠΕΔ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου - 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Παράγραφος με 
άνευ αρίθμησης 

Ο παρακάτω πίνακας συμπλη-
ρώνεται με υλικά και ποσότητες 
σύμφωνα με τις προτάσεις από 
το ναυπηγείο. Η αποδοχή προ-
μήθειας ή μη, αποτελεί  επιλογή 
του ΓΕΣ, ανάλογα με την επιθυ-
μητή διαθεσιμότητα, μέσω των 
αρμοδίων επιτροπών κατά την 
αξιολόγηση των τεχνοοικονομι-
κών προσφορών. 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(της Προσθήκης 

   

                                                 
22 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
23 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ22 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ23 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

«3/Α») 

α/α 1 Στη στήλη με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ» να γίνεται μνεία / 
παραπομπή – υποσημείωση και 
στην ποσότητα ανά κινητήρα και 
ώρες λειτουργίας 

  

4.2.1.1.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει τα 
κρίσιμα ανταλλακτικά ανακατα-
σκευών / εκσυγχρονισμού, συ-
ντήρησης και επισκευών, τα ο-
ποία και θα εγκριθούν από κοι-
νού με την Υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. Τα α-
παιτούμενα εν λόγω κρίσιμα α-
νταλλακτικά θα τα προμηθεύει ο 
Προμηθευτής και θα τηρούνται 
από την Υπηρεσία. 

  

4.2.1.1.3.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει 
αναλυτικό κατάλογο των κρίσι-
μων ανταλλακτικών ανακατα-
σκευών / εκσυγχρονισμού,  συ-
ντήρησης και επισκευών όλων 
των κλιμακίων, στον οποίο να 
φαίνεται το κόστος του κάθε υλι-
κού. 

  

4.2.1.1.3.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει την 
ποσότητα των κρίσιμων ανταλ-
λακτικών, που πρέπει να τηρού-
νται από την Υπηρεσία ανά υλι-
κό / μέσο, ως απόθεμα. Ο 
προσδιορισμός των κρίσιμων 
υλικών να γίνει σύμφωνα με το 
παρακάτω προφίλ χρήσεως του 
κάθε σκάφους: 

  

4.2.1.1.3.3.1 Προφίλ του αποθέματος: 1 έτος   

4.2.1.1.3.3.2 Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 
στο 85% των υλικών / μέσων 

  

4.2.1.1.3.4 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τις 
ποσότητες κρίσιμων ανταλλα-
κτικών κατά την κρίση της, αφού 
εξετάσει την πρόταση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  

4.2.1.1.3.5 Σε περίπτωση, που ζητηθούν 
από την Υπηρεσία επιπλέον 
κρίσιμα ανταλλακτικά, ο Προμη-
θευτής θα τα προμηθεύει σύμ-
φωνα με τον αναλυτικό κατάλο-
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ22 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ23 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

γο κόστους των κρίσιμων α-
νταλλακτικών και εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου 

4.2.1.1.3.6 Η παράδοση των υλικών να γί-
νεται σε αποθήκη της Υπηρεσί-
ας εντός του ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

4.2.1.1.3.7 Ενδεικτικός πίνακας κρίσιμων 
ανταλλακτικών, όπως Προσθή-
κη «3/Α» της παρούσας. Τα α-
ναφερόμενα υλικά θα αποτε-
λούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, 
ενώ κατόπιν εισηγήσεως του 
προμηθευτή και ανάλογη απο-
δοχή της Υπηρεσίας, τα εν λόγω 
υλικά δύναται να τροποποιη-
θούν (αυξητικά ή μειωτικά) είτε 
ως προς τα είδη, είτε ως προς 
τις απαιτούμενες ποσότητες, είτε 
και ως προς τα δυο 

  

4.2.3.1.3.1 Ο αναλυτικός κατάλογος των 
κρισίμων ανταλλακτικών, που 
θα προτείνει ο Προμηθευτής να 
βασίζεται στον εικονογραφημένο 
κατάλογο των μερών 

  

4.2.3.1.3.2 Ο προτεινόμενος κατάλογος 
κρίσιμων ανταλλακτικών από 
τον Προμηθευτή να περιλαμβά-
νει τις παρακάτω πληροφορίες: 

  

4.2.3.1.3.2.1 Τον Αριθμό Ονομαστικού 
(NATO STOCK NUMBER / 
NSN) του κρίσιμου ανταλλακτι-
κού 

  

4.2.3.1.3.2.2 Το PART NUMBER και NCAGE 
CODE  (κωδικός του εργοστα-
σίου) του κρίσιμου ανταλλακτι-
κού 

  

4.2.3.1.3.2.3 Την Αγγλική ονομασία του κρί-
σιμου ανταλλακτικού 

  

    

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/3 
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4ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  Ηλεκτρομηχανολο-
γικός Εξοπλισμός 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ24 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ25 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.1.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία 
– Ειδικός  Ηλεκτρομηχανολο-
γικός Εξοπλισμός 

  

4.1.1.4.1 Όπως Προσθήκη «5/Α» της πα-
ρούσας ΠΕΔ 

 Αναλύεται 
στη συνέ-
χεια του 

παρόντος 

4.1.1.4.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει ξεχωριστή πρότα-
ση προμήθειας υλικών (είδη / 
ποσότητες) τα οποία δεν περι-
λαμβάνονται στην Προσθήκη 
«5/Α», πλην όμως κρίνονται α-
ναγκαία για την υποστήριξη συ-
γκεκριμένων ειδών. Στην περί-
πτωση αυτή το ΓΕΣ / ΓΕΝ δια-
τηρεί το δικαίωμα επιλογής και 
προμήθειας με βάση τα τεχνικο 
– οικονομικά στοιχεία που θα 
αξιολογηθούν αρμοδίως 

  

4.1.1.4.3 Διαγνωστικό για όλους τους τύ-
πους κινητήρων που αναφέρο-
νται στη παρούσα ΠΕΔ. Απα-
ραίτητη η συν υποβολή τεχνικών 
προδιαγραφών του υλικού 

  

4.1.1.4.4 Βάσεις επισκευής για κάθε τύπο 
κινητήρα. Απαραίτητη η συνυ-
ποβολή τεχνικών προδιαγρα-
φών των υλικών 

  

4.1.1.4.5 Μηχάνημα καθαρισμού και ε-
λέγχου Μπέκ. Απαραίτητη η συ-
νυποβολή τεχνικών προδιαγρα-
φών του μηχανήματος 

  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«5/Α» της ΠΕΔ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Παράγραφος με  
άνευ αρίθμησης 

Κινητήρας MERCRUISER 502 
MAG, (425 HP)  

  

Παράγραφος με  
α/α 2 

Κινητήρων VOLVO PENTA 
D6AQ / Ποδαρικών / TRANSOM  

  

                                                 
24 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
25 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ24 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ25 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(1) 

Κινητήρων MERCURY 
VERANTO 300 HP (ΣΞ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(2) 

Κινητήρων YAMAHA 300 HP 
(ΣΞ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(3) 

Κινητήρων MERCRUISER 350 
MAG BRAVO-1 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(4) 

Κινητήρων MERCRUISER 496 
MAG BRAVO-1 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(5) 

Κινητήρων YΑΝΜΑR STP/STZP 
MAG BRAVO-1 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(6) 

Κινητήρων SEATEK MOD 6-4V-
10D NAVY (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(7) 

Κινητήρων ISOTTA FRASCHINI 
(ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(8) 

Κινητήρων FTΡ (IVECO) (ΠΝ)   

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(9) 

Κινητήρων MERCURY 250 EFI 
XL 3.L V6 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(10) 

Κινητήρων YAMAHA VΥ 250 XL 
2,5L V6 (ΠΝ) 

  

Παράγραφος με  
α/α 3.α.(11) 

Κινητήρων YAMAHA FL (ΠΝ)   

Παράγραφος με  
α/α 3.β 

Το ναυπηγείο υποχρεούται να 
υποβάλει στην τεχνοοικονομική 
του προσφορά,  αναλυτικό Πί-
νακα απαιτήσεων / προτάσεων 
ανά Μονάδα ΕΔ του ΓΕΣ και 
ΓΕΝ, για το σύνολο των κινητή-
ρων, σύμφωνα με τη διαμόρ-
φωση των Πινάκων των παρ. 1 
και 2 του παρόντος 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(της Προσθήκης 

«5/Α») 

   

α/α 1 Οι  πίνακες  ( συγκεκριμένα είδη 
και ποσότητες ) συντάχθηκαν  
με  βάση  τα  διάφορα  στοιχεία  
που  έχουν  προσδιορισθεί   
από  την  μέχρι  σήμερα  απο-
κτηθείσα εμπειρία  του  προσω-
πικού  ( χειριστές – τεχνίτες ) 
των μονάδων  που  χρησιμο-
ποιούν  τα  σκάφη / κινητήρες. 
(α) Η ποσότητα υπολογίζεται 
ένα τεμάχιο ανά Μονάδα που 
διαθέτει  σκάφος με κινητήρα 
τύπου 502  MAG 425 HP και 13ο 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ24 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ25 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΛΤΧ (ΓΕΣ). 
(β) Η ποσότητα υπολογίζεται 
ένα τεμάχιο για κάθε Μονάδα 
που διαθέτει  σκάφος με κινητή-
ρα τύπου VOLVO PENTA 
D6AQ και 13ο ΛΤΧ / ΔΥΚ 

α/α 2 Όλα τα στοιχεία αυτά αναφέρο-
νται για την διευκόλυνση του 
ναυπηγείου που θα αναλάβει 
την προμήθεια για την κάλυψη 
των απαιτήσεων και  θα αποτε-
λέσουν αντικείμενο της Συμφω-
νίας Πλαίσιο (ΣΠ) 

  

α/α 3 Κατά την σύναψη των εκάστοτε 
εκτελεστικών συμβάσεων θα 
προσδιορίζονται επ ακριβώς οι 
συμβατικές υποχρεώσεις (συ-
γκεκριμένα είδη και ποσότητες) 
του ναυπηγείου 

  

α/α 4 Κατ’ επέκταση το ναυπηγείο για 
την αξιολόγηση της οικονομικής 
του προσφοράς, θα καταθέσει 
προσφορά σε μορφή «τιμοκατα-
λόγου» για το σύνολο των ανα-
γραφόμενων ειδών του παρό-
ντος και των αντίστοιχων που 
θα κατατεθούν για το σύνολο 
των κινητήρων της παρ. 3 

  

α/α 5 Δυνατόν να τροποποιηθούν με-
ρικώς τα είδη και οι ποσότητες 
κατά την σύναψη της Συμφωνί-
ας Πλαίσιο σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της κείμενης νομο-
θεσίας, εφόσον αυτό κριθεί α-
παραίτητο από την Υπηρεσία [ 
ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΜΧ ή ΓΕΝ (κατά 
περίπτωση) ] και συμφωνηθεί με 
το ναυπηγείο 

  

4.2.1.1.4.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει, 
βασιζόμενος στα τεχνικά εγχει-
ρίδια και στην πείρα του, αλλά 
και την τεχνογνωσία που απο-
κτήθηκε από την σχετική εκπαί-
δευση), τα απαραίτητα εργαλεία 
και συσκευές ελέγχου που απαι-
τούνται (για το τεχνικό προσω-
πικό της Υπηρεσίας) για τη συ-
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ24 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ25 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ντήρηση κάθε υποσυστήματος 
των υλικών / μέσων, αναλυτικά 
ανά κλιμάκιο συντήρησης (1ο - 
5ο κλιμάκιο) 

4.2.1.1.4.2 Η Υπηρεσία θα έχει τη δυνατό-
τητα να παραγγείλει και οποια-
δήποτε άλλα εργαλεία σχετίζο-
νται με την υποστήριξη των υλι-
κών / μέσων, σε ποσότητα που 
επιθυμεί και με κόστος που θα 
καθοριστεί σε συνεργασία μετα-
ξύ Υπηρεσίας και Προμηθευτή 

  

4.2.1.1.4.3 Ενδεικτικός πίνακας εργαλείων, 
συσκευών ελέγχου και ειδικού 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού, όπως Προσθήκη «5/Α» 
της παρούσας 

  

4.2.3.1.4.1 Η Υπηρεσία μετά από ειδική ει-
σήγηση των αρμοδίων τεχνικών 
οργάνων και αναλόγως απαιτή-
σεων, θα προμηθευτεί από τον 
Προμηθευτή, συσκευές ελέγχου 
- ειδικά εργαλεία και τον κατάλ-
ληλο ηλεκτρομηχανολογικό ώ-
στε να είναι δυνατή η εκτέλεση 
επισκευών 1ου - 5ου κλιμακίου, 
αναλόγως των αναγκών της. Τα 
προς προμήθεια υλικά που θα 
είναι πλήρη, νέα, προσφάτου 
κατασκευής, αχρησιμοποίητα 
και συσκευασμένα, που θα χρη-
σιμοποιούνται κατά τη διαδικα-
σία επισκευής ελασσόνων φθο-
ρών. Ταυτόχρονα θα δοθούν 
από τον Προμηθευτή οι απαραί-
τητες οδηγίες χρήσης, ενώ με 
μέριμνά του θα διεξαχθεί ανάλο-
γη εκπαίδευση / πιστοποίηση 
χρήσης όπου και αν απαιτείται. 

  

4.2.3.1.4.2 Ο Προμηθευτής θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία, τιμοκατάλογο 
των διαθέσιμων ειδικών εργα-
λείων - συσκευών ελέγχου και 
ειδικού ηλεκτρομηχανολο-γικού 
εξοπλισμού για τη συντήρηση 
1ου - 5ου κλιμακίου 

  

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/4 
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5ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Βιβλιογραφία 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ26 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ27 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.1.5 Βιβλιογραφία   

4.1.1.5.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συ-
ντήρησης για κάθε τύπο κινητή-
ρα 

  

4.1.1.5.2 Εγχειρίδιο λειτουργίας για το 
διαγνωστικό 

  

4.2.1.1.5.1 Ο Προμηθευτής να καταθέσει 
κατάλογο ή καταλόγους βιβλιο-
γραφίας για όλα τα τμήματα 
χρήσης - συντήρησης των υλι-
κών / μέσων, ο οποίος θα αξιο-
λογηθεί από την Υπηρεσία 

  

4.2.1.1.5.2 Η προμήθεια της βιβλιογραφίας, 
θα γίνεται μετά από αίτηση της 
Υπηρεσίας ή από πρόταση του 
Προμηθευτή και έγκριση της 
Υπηρεσίας 

  

4.2.3.1.5.1 Η γλώσσα και η βιβλιογραφία 
των εγχειριδίων να είναι η Ελλη-
νική. Επιθυμητό να είναι και 
στην Αγγλική 

  

4.2.3.1.5.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει το 
κόστος των εγχειριδίων όπως 
παρακάτω: 

  

4.2.3.1.5.2.1 Σε ηλεκτρονική μορφή   

4.2.3.1.5.2.2 Του πρώτου αντιτύπου   

4.2.3.1.5.2.3 Κάθε επόμενου αντιτύπου (ηλε-
κτρονικής και έντυπης μορφής) 

  

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/5 
 
6ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Λογισμικό /-κά 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ28 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ29 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.1.6 Λογισμικό (όπου / αν απαιτείται)   

                                                 
26 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
27 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
28 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
29 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ28 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ29 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται 
να υποβάλει πρόταση προμή-
θειας λογισμικού /-ών (είδη / πο-
σότητες) το / τα οποίο /-α κρίνε-
ται /-ονται αναγκαία για την υπο-
στήριξη των προαναφερθέντων 
υλικών ή / και την λειτουργία συ-
σκευών / μηχανημάτων 

  

4.2.1.1.5 Επιθυμητό είναι να προταθεί από 
τον Προμηθευτή και άλλο λογι-
σμικό (-ά) ή αναβάθμιση του 
υπάρχοντος (-ων) (εάν είναι ε-
φικτό), που θα βοηθήσει τους 
χρήστες των οργάνων / συστη-
μάτων των σκαφών / κινητήρων, 
με βάση την εμπειρία του, το ο-
ποίο θα αξιολογηθεί από την 
Υπηρεσία 

  

4.2.3.1.6.1 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί από 
τον Προμηθευτή, λογισμικό (-ά) 
ή θα προβεί σε αναβάθμιση 
του υπάρχοντος (-ων) (εάν εί-
ναι απαιτητό / εφικτό) ώστε να 
είναι δυνατή υποχρεωτικά η ε-
κτέλεση επισκευών 1ου - 3ου κλι-
μακίου, και κατά περίπτωση 4ου 
– 5ου Κλιμακίου, αναλόγως των 
αναγκών της. Τα προς προμή-
θεια λογισμικά θα συνοδεύονται 
από τις απαραίτητες οδηγίες 
χρήσης, θα είναι πλήρη, ανα-
βαθμισμένα και θα χρησιμοποι-
ούνται κατά τη διαδικασία συντή-
ρησης - επισκευής 

  

4.2.3.1.6.2 Ο Προμηθευτής θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία, τιμοκατάλογο – 
τεχνικές προδιαγραφές των δια-
θέσιμων λογισμικών ή δυνατοτή-
των αναβάθμισης για τη συντή-
ρηση 1ου- 3ου κλιμακίου του σκά-
φους 

  

4.2.3.1.6.3 Ο Προμηθευτής μαζί με το λογι-
σμικό να παραδώσει και τον / 
τους αντίστοιχο /-ους φορητό /-
ούς Η/Υ ο οποίος να υποστηρίζει 
το εν λόγω λογισμικό (-ά) 

  

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/6 
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7ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Υλικά Ανακατασκευής Σκαφών 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ31 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«8/Α» της ΠΕΔ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΕΡΟΣ 1ο ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ROLL BAR 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (Δοσολογία 
καταλύτη 2% στους 18° - 24° C) 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 2 ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ CSM   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 3 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΜΟΡΦΗΣ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 4 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΜΕΝΗ ΣΤΟ 
LASER ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 
2mm με οπές 5mm σε όλη την 

επιφάνεια 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 5 ΧΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ 7042  24 - 48 
ωρών 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 6 ΜΟΝΩΤΙΚΟ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ 

ΑΚΡΩΝ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 7 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 8 ΣΥΡΤΕΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 9 ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 10 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 

550ΚΝ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 11 ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 12 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
διαμέτρου 2,2 cm και πάχους 

2mm 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 13 ΚΙΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 14 ΣΩΛΗΝΕΣ HELISTEEL 1 1/4"   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 15 ΣΩΛΗΝΕΣ HELISTEEL 1"   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 16 ΦΩΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 12V   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 17 Σωλήνας κατασκευής ROLL 
BAR διαμέτρου 50mm και πά-

χους 2mm 

  

                                                 
30 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
31 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ31 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ 2ο ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΚΟΥΒΕΡΤΑ» - ΓΑΣΤΡΑ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (Δοσολογία 
καταλύτη 2% στους 18° - 24° C) 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 2 ΧΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ 7042 6 - 24 
ωρών 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 3 LIGHT PRIMER 
(ΑΝΤΙΣΜΩΤΙΚΟ)    Αναλογία με 

καταλύτη 3:1 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 4 ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ (ΜΑΥΡΟ)   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 5 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 6 ΙΜΑΝΤΑΣ ΙΠΠΟΥ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 7 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 8 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Δοσολογία κα-
ταλύτη 2% στους 18° - 24° C) 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 9 ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ CSM ΚΑΤΑΣΚ. 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 10 ΧΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ 7042 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ          6 - 24 ω-

ρών 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 11 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΩΡΗΣ 

  

ΜΕΡΟΣ 3ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 1 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ GREY 
NEPTUNE PEΝΝEL FLIPO 

1670 DTEX (m) 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 2 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΓΑΣΤΡΑ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 3 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ                            
πάχους αυλακώσεων 5mm 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 4 ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ χρώματος 
γκρί διαστάσεων 90mm X 24mm 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 5 ΜΠΟΥΤΟΥΖΙΕΡΑ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 6 ΚΡΙΚΟΙ ΣΧΟΙΝΟΦΟΡΟΙ χρώμα-
τος γκρί διαστάσεων 96mm X 

175mm X 22mm 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 7 ΘΗΚΕΣ ΝΕΟΠΡΕΝ  διαστάσε-
ων 30mm X 5mm X 15mm 

  

ΜΕΡΟΣ 4ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΑΛΙΕΡΑ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 2 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ   
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ31 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 5 ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΑ 8mm   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 6 ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΑ ΑΠΛΕΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 7 ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΘΕΡΜΟΥΙΤ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 8 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 9 ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 10 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 11 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 12 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΕΡΟΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 13 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 14 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 15 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

  

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 16 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΟΥ   

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 17 ΚΙΘΑΡΑ ΚΟΜΠΛΕ    

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ 18 ΓΡΑΣΟ   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(της Προσθήκης 

«8/Α») 

   

α/α 1 Η «Ενδεικτική Απαιτούμενη Πο-
σότητα (ανά σκάφος)» δύναται 
να τροποποιηθεί ως προς 
πραγματική απαιτούμενη ποσό-
τητα (που θα διαπιστωθεί μετά 
την σχετική επιθεώρηση του 
σκάφους) και σε ποσοστό που 
δεν θα υπερβαίνει το -30% έως 
+30% (και σε ακέραια μονάδα 
με στρογγυλοποίηση προς τα 
επάνω), κατά την υποβολή 
προσφοράς (call offs) για την 
σύναψη της εκάστοτε εκτελεστι-
κής σύμβασης 

  

α/α 2 Τα «δείγματα προμηθευτή» 
κατατίθενται υποχρεωτικά όπως 
προσδιορίζονται στη παρούσα 
Προσθήκη και τους Ειδικούς 
Όρους, με την τεχνική προσφο-
ρά για αξιολόγηση από την αρ-
μόδια επιτροπή εμπειρογνωμό-
νων 

  

α/α 3 Η αρμόδια Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων δύναται να ζητήσει 
επιπρόσθετες εξηγήσεις και 
λοιπά τεχνικά στοιχεία προκει-
μένου να ολοκληρωθεί η τεχνική 
αξιολόγηση των προσφορών 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ31 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

α/α 4 Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υ-
ποβολή συγκεκριμένων αναλυ-
τικών τεχνικών φυλλαδίων / 
BROCHUREs που αποδίδουν 
από τον αντίστοιχο κατασκευα-
στικό οίκο με ακρίβεια, τα χαρα-
κτηριστικά και τις προδιαγραφές 
/ επιδόσεις του προτεινόμενου 
υλικού, αντί της κατάθεσης του 
δείγματος του Προμηθευτή 

  

Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 3ου Τμήματος υπ. αριθ. ΙΙΙ/7 
 
8ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ33 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.1.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες   

4.1.2.1 Περιοδική συντήρηση 3ου - 5ου 
κλιμακίου. 

  

4.1.2.1.1 Όπως Προσθήκη «6/Α» της πα-
ρούσας ΠΕΔ. 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(της Προσθήκης 

«6/Α») 

   

α/α 1 Ο Πίνακας περιλαμβάνει τις κυ-
ριότερες (ενδεικτικές) εργασίες 
με ανάλυση εργατοωρών (ΕΩ) 
ανά είδος εργασίας. 

  

α/α 2 Κατά την επιθεώρηση του σκά-
φους προ της ενάρξεως των ερ-
γασιών δυνατόν να διαπιστω-
θούν εργασίες που δεν περι-
λαμβάνονται στον εν λόγω πί-
νακα. Στην περίπτωση αυτή ι-
σχύουν τα αναφερόμενα στην 
αντίστοιχη παράγραφο της προ-
διαγραφής. 

  

α/α 3 Διευκρινίζεται ότι, η «ενδεικτική  
διάρκεια» αποτελεί παράμετρο 
της προσφοράς του ναυπηγείου 
που θα αξιολογηθεί για την δια-

  

                                                 
32 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) της ΠΕΔ-Α-00598 / 14 Ιουλ 17 και του Πί-
νακα της αντίστοιχης Προσθήκης της ΠΕΔ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παράγρφο 
8.10 του παρόντος. 
33 Συμπληρώνεται ανάλογα με τις οδηγίες του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ33 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

σφάλιση της ίσης μεταχείρισης 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάδειξης μειοδότη, πλην όμως, 
δεν αποτελεί δεσμευτικό παρά-
γοντα και δύναται να τροποποι-
ηθεί (αύξηση / μείωση έως και 
30%) μέχρι την έκδοση σχετικής 
κατακυρωτικής απόφασης 
προ της σύναψης της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης. 

4.1.2.1.2 Σε περίπτωση που κατά τις ερ-
γασίες ελέγχου – περιοδικής 
συντήρησης προκύψουν απαι-
τήσεις προμήθειας προς αντικα-
τάσταση υλικών που χαρακτηρί-
ζονται ως υλικά Πέραν Οικονο-
μικής Επισκευής (ΠΟΕ), τότε 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες της 
ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ, όπως 
αναλύονται στην Προσθήκη 
«1/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 

  

4.2.1.2.2.1.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει τις 
εργασίες  περιοδικής συντήρη-
σης 3ου - 5ου κλιμακίου, που α-
παιτούνται για κάθε σκάφος, οι 
οποίες θα εγκριθούν από κοινού 
με την Υπηρεσία και θα πραγ-
ματοποιούνται από προσωπικό, 
εργαλεία ελέγχου και ανταλλα-
κτικά του Προμηθευτή. 

  

4.2.1.2.2.1.2 Στην πρόταση να συμπεριλαμ-
βάνονται: 

  

4.2.1.2.2.1.2.1 Η συχνότητα της περιοδικής συ-
ντήρησης του κάθε, κύριου μέ-
ρους του σκάφους / υποσυστή-
ματος. 

  

4.2.1.2.2.1.2.2 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της πε-
ριοδικής συντήρησης και των 
λοιπών εργασιών. 

  

4.2.1.2.2.1.2.3 Το συνολικό κόστος (εργασίας- 
υλικών) πραγματοποίησης της 
περιοδικής συντήρησης. 

  

4.2.1.2.2.1.3 Οι εργασίες περιοδικής συντή-
ρησης 3ου - 5ου κλιμακίου να 
πραγματοποιούνται στην έδρα 
του οικονομικού φορέα (πιστο-
ποιημένο ναυπηγείο κατά ISO). 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ33 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.2.1.2.2.1.4 Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
η περιοδική συντήρηση να 
πραγματοποιηθεί σε χώρους 
πέραν του ναυπηγείου, το συ-
νολικό κόστος (μετακίνησης 
προσωπικού, μεταφοράς υλικών 
και εξοπλισμού, κ.λπ.), θα επι-
βαρύνει τον Προμηθευτή. 

  

4.2.1.2.2.1.5 Το προσωπικό που εκτελεί την 
περιοδική συντήρηση 3ου - 5ου 
κλιμακίου, θα παραμένει υπό 
τον διοικητικό έλεγχο του Προ-
μηθευτή. Σε καμιά περίπτωση 
δε θα απαιτείται από το προ-
σωπικό του Προμηθευτή να λά-
βει μέρος σε άλλη εργασία συ-
ντήρησης / επισκευών, χωρίς 
την πρότερη γραπτή συναίνεση 
του Προμηθευτή. 

  

4.2.1.2.2.1.6 Ενδεικτικό  διάγραμμα  ροής  
περιοδικής  συντήρησης 3ου – 
5ου Κλιμακίου, όπως Προσθήκη 
«6/Α» της παρούσας. 

  

4.2.3.2.1.1 Ο Προμηθευτής να παρέχει υ-
πηρεσίες περιοδικής συντήρη-
σης 3ου - 5ου κλιμακίου, με σκο-
πό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
της Υπηρεσίας 

  

4.2.3.2.1.2 Όταν βρεθούν από τον Προμη-
θευτή, κατά την διάρκεια της συ-
ντήρησης πρόσθετες βλάβες, να 
ενημερώνεται η Υπηρεσία προ-
κειμένου να παρέχεται η άδεια 
συνέχισης των εργασιών κατό-
πιν εγκρίσεως των προϊ-
σταμένων Κλιμακίων 

  

4.2.3.2.1.2.1 Σε περίπτωση που το κόστος, 
είτε λόγω διάρκειας, είτε λόγω 
μη αρχικής πρόβλεψης, είτε 
συνδυασμού των προαναφερ-
θέντων, των πρόσθετων επι-
σκευαστικών εργασιών ή εργα-
σιών περιοδικών συντηρήσεων, 
είναι έως 50% των ήδη καθορι-
σμένων ενδεικτικών εργασιών, η 
διαδικασία συντήρησης να στα-
ματήσει, να ενημερωθεί η Υπη-
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ρεσία από τον Προμηθευτή και 
να εκδοθεί ξεχωριστή αναφορά 
επισκευής. 

4.2.3.2.1.2.2 Σε περίπτωση που το κόστος 
επισκευής υπερβαίνει το 50% 
της αξίας του υλικού, ο Προμη-
θευτής να αποστέλλει στην Υ-
πηρεσία τεχνική ανάλυση, στην 
οποία να προτείνεται η επισκευή 
ή η αντικατάσταση του υλικού με 
καινούργιο. Η Υπηρεσία θα α-
ποφασίζει για την επισκευή ή 
την αντικατάσταση του υλικού, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την ΠαΔ 6 – 12 / 2016/ΓΕΣ 
/ ΔΤΧ διαδικασίες για το ΣΞ ή 
του ΠΝ αντίστοιχα 

  

4.1.2.2 Ανακατασκευή / εκσυγχρονι-
σμός και επισκευές 3ου - 5ου 
κλιμακίου 

  

4.2.1.2.2.2.1 Ο Προμηθευτής να πραγματο-
ποιεί με δικό του προσωπικό, 
εργαλεία ελέγχου - επισκευών 
και ανταλλακτικά, όλες τις ερ-
γασίες ανακατασκευής / εκ-
συγχρονισμού και συντήρησης 
/ επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου, 
που θα απαιτηθούν για όλα τα 
σκάφη, όπως Προσθήκη «6/Α» 
της παρούσας. 

  

4.2.1.2.2.2.2 Ο Προμηθευτής να υποβάλει 
προτάσεις κόστους ανακατα-
σκευής ανά τμήμα των σκαφών 
και συγκεκριμένα: 

  

4.2.1.2.2.2.2.1 Μέρος 1ο: Μηχανοστάσιο – Πυ-
ρόσβεση -  ROLL BAR 

  

4.2.1.2.2.2.2.2 Μέρος 2ο: Υπερκατασκευή 
"ΚΟΥΒΕΡΤΑ" – Γάστρα 

  

4.2.1.2.2.2.2.3 Μέρος 3ο: Αεροθάλαμοι και Πα-
ρελκόμενα 

  

4.2.1.2.2.2.2.4 Μέρος 4ο: Κινητήρες – Μηχανο-
λογικός - Ηλεκτρολογικός - Ηλε-
κτρονικός και Λοιπός Εξοπλι-
σμός 

  

4.2.1.2.2.2.2.5 Μέρος 5ο:  Φορέας Μεταφοράς   
(Τρέιλερ) 

  

4.2.1.2.2.2.3 Όλες οι προαναφερθείσες εργα-   
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σίες 3ου - 5ου κλιμακίου (περιοδι-
κής συντήρησης, ανακατασκευ-
ής / εκσυγχρονισμού και επι-
σκευών) να πραγματοποιούνται 
στην έδρα του οικονομικού φο-
ρέα (πιστοποιημένο ναυπηγείο 
κατά ISO). Επισημαίνεται ότι, 
όλες οι εν λόγω εργασίες θα 
προσδιορίζονται ανά εργατοώ-
ρες (ΕΩ) και «ειδικότητα» εργα-
σίας, ήτοι: 

4.2.1.2.2.2.3.1 Ειδικότητας μηχανικού.   

4.2.1.2.2.2.3.2 Ειδικότητας ηλεκτρολόγου   

4.2.1.2.2.2.3.3 Ειδικότητας ηλεκτρονικού   

4.2.1.2.2.2.3.4 Ειδικότητας εφαρμοστή   

4.2.1.2.2.2.3.5 Ειδικότητας τεχνίτη πλαστικών   

4.2.1.2.2.2.3.6 Ειδικότητας τεχνικού αεροθα-
λάμων 

  

4.2.1.2.2.2.4 Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
η ανακατασκευή να πραγματο-
ποιηθεί σε χώρους εκτός Ελλά-
δας το κόστος μεταφοράς, κα-
θώς και κάθε άλλο επιπλέον κό-
στος να επιβαρύνει τον Προμη-
θευτή 

  

4.2.1.2.2.2.5 Το προσωπικό που εκτελεί τις 
προαναφερθείσες εργασίες 3ου - 
5ου κλιμακίου θα παραμένει υπό 
τον διοικητικό έλεγχο του Προ-
μηθευτή. Σε καμιά περίπτωση 
δε θα απαιτείται από το προ-
σωπικό του Προμηθευτή να λά-
βει μέρος σε άλλη εργασία συ-
ντήρησης / επισκευών, χωρίς 
την πρότερη γραπτή συναίνεση 
του Προμηθευτή. 

  

4.2.1.2.2.2.6 Ενδεικτικό  διάγραμμα  (διάρκεια 
σε εργατοώρες – ΕΩ) ροής  α-
νακατασκευής / εκσυγχρονισμού 
και συντήρησης / επισκευών 3ου 
– 5ου Κλιμακίου,  όπως Προσθή-
κη «6/Α» της παρούσας. 

  

4.2.3.2.2.1 Να υποβληθούν από τον Προ-
μηθευτή προτάσεις σχετικά με: 

  

4.2.3.2.2.1.1 Εργασίες ανακατασκευής / εκ-
συγχρονισμού και συντήρησης / 
επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, 
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με το αντίστοιχο κόστος ανά ερ-
γασία  κόστος σχετιζόμενες με 
τα κύρια μέρη (τα 5 μέρη, όπως 
αναλύονται στη παρούσα) του 
σκάφους 

4.2.3.2.2.1.2 Οι διάφορες υπόλοιπες εργασίες 
/ επισκευές - κόστη που αφο-
ρούν τα άλλα υποσυστήματα 
του σκάφους. 

  

4.2.3.2.2.2 Οι περιγραφόμενες εργασίες να 
καλύπτουν εκτενώς τα κύρια και 
τα υπόλοιπα υποσυστήματα. 
Ιδιαίτερες επισκευές – όντως 
ασυνήθιστες – να προσφέρονται 
και να υποβάλλονται από τον 
Προμηθευτή, με συγκεκριμένες 
προσφορές όταν χρειάζεται ή 
ζητηθεί από την Υπηρεσία. Επι-
σημαίνεται η υποχρέωση προσ-
διορισμού των εργασιών ανά 
εργατοώρες (ΕΩ) και «ειδικότη-
τα» εργασίας 

  

4.2.3.2.2.3 Όταν διαπιστωθούν από τον 
Προμηθευτή, κατά τη διάρκεια 
της επισκευής πρόσθετες βλά-
βες, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην αντίστοιχη παράγραφο της 
παρούσας 

  

4.1.2.3 Παροχή επί τόπου τεχνικής 
βοήθειας 

  

4.2.1.2.2.3.1 Η υπηρεσία αυτή να παρέχεται 
από τον Προμηθευτή μετά από 
ξεχωριστή αίτηση της Υπηρεσί-
ας. 

  

4.2.1.2.2.3.2 Ο Προμηθευτής να υποβάλει 
προτάσεις κόστους επί τόπου 
επισκευής, ανά τμήμα του σκά-
φους ή είδος υλικού για το οποίο 
υποβάλλεται η προσφορά. 

  

4.2.1.2.2.3.3 Στις προτάσεις να περιλαμβάνε-
ται το κόστος εργασίας του 
προσωπικού ανά εργάσιμη ημέ-
ρα της εβδομάδος, καθώς και το 
κόστος εργασίας για τις μη ερ-
γάσιμες ώρες και ημέρες. 

  

4.2.1.2.2.3.4 Για τις επί τόπου επισκευές ο 
Προμηθευτής δύναται να χρησι-
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μοποιεί ανταλλακτικά - αναλώ-
σιμα - εργαλεία - συσκευές ε-
λέγχου και λοιπό εξοπλισμό της 
Υπηρεσίας. 

4.2.1.2.2.3.5 Στην περίπτωση που για τις επί 
τόπου εργασίες απαιτηθούν α-
νταλλακτικά που δε διαθέτει η 
Υπηρεσία, αυτά να παρέχονται 
από τον Προμηθευτή, με το κό-
στος προμήθειας που περιλαμ-
βάνεται στην εγκεκριμένη κατά-
σταση ανταλλακτικών 3ου- 5ου 
κλιμακίου. 

  

4.2.1.2.2.3.6 Σε περίπτωση, που απαιτηθεί η 
μεταφορά τμημάτων σε χώρους 
διαφορετικούς του πεδίου για 
συντήρηση / επισκευή 3ου - 5ου 
κλιμακίου, το κόστος μεταφο-
ράς, καθώς και κάθε άλλο επι-
πλέον κόστος να επιβαρύνει τον 
Προμηθευτή. 

  

4.2.1.2.2.3.7 Το προσωπικό τεχνικής βοή-
θειας στο πεδίο θα παραμένει 
υπό το διοικητικό έλεγχο του 
Προμηθευτή. Σε καμιά περί-
πτωση δε θα απαιτείται από το 
προσωπικό του Προμηθευτή να 
λάβει μέρος σε άλλη εργασία 
συντήρησης / επισκευών, χωρίς 
την πρότερη γραπτή συναίνεση 
του Προμηθευτή. 

  

4.2.1.2.2.3.8 Οι παραπάνω τεχνικοί - μηχανι-
κοί να είναι ασφαλισμένοι με μέ-
ριμνα του Προμηθευτή σε περί-
πτωση ατυχήματος. Η Υπηρεσία 
δεν φέρει καμία ευθύνη. 

  

4.2.1.2.2.3.9 Ο αναλυτικός προσδιορισμός 
του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, θα γίνεται σύμφωνα 
με τους τύπους της Προσθήκης 
«7/Α» της παρούσας. 

  

4.2.3.2.3.1 Όταν απαιτείται επί τόπου τεχνι-
κή βοήθεια, η Υπηρεσία θα 
προωθεί αρχική αίτηση παραγ-
γελίας προς τον Προμηθευτή, με 
τις απαιτούμενες πληροφορίες 
(περιγραφή βλάβης, ενέργειες 
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επισκευής, ανταλλακτικά, κλπ.). 
Ο Προμηθευτής να εξετάζει την 
αίτηση το συντομότερο δυνατόν 
και όχι πάνω από 5 εργάσιμες 
ημέρες από τη λήψη της θα α-
ποστέλλει αναλυτική τεχνοοικο-
νομική πρόταση 

4.2.3.2.3.2 Στην πρότασή του, ο Προμηθευ-
τής να περιγράφει λεπτομερώς 
τον εκτιμώμενο αριθμό ανθρω-
ποημερών, για την επίλυση της 
κατάστασης, καθώς και τη δια-
θεσιμότητα του εξειδικευμένου 
προσωπικού του 

  

4.2.3.2.3.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει τι-
μή για κάθε ημέρα συντήρησης / 
επισκευής στο πεδίο, με βάση 
το κόστος εργατικών και εξόδων 
διαμονής στις διάφορες τοποθε-
σίες της Υπηρεσίας στην Ελλά-
δα και επιστροφής ως εξής: 

  

4.2.3.2.3.3.1 Τεχνικός: Κόστος πρώτης αν-
θρωπο - ημέρας αποστολής 

  

4.2.3.2.3.3.2 Τεχνικός: Κόστος κάθε επιπλέον 
ανθρωπο - ημέρας 

  

4.2.3.2.3.3.3 Μηχανικός: Κόστος πρώτης αν-
θρωπο - ημέρας αποστολής 

  

4.2.3.2.3.3.4 Μηχανικός: Κόστος κάθε επι-
πλέον ανθρωπο - ημέρας 

  

4.2.3.2.3.4 Σε περίπτωση συμφωνίας με 
την προσφορά, η Υπηρεσία θα 
υποβάλλει επίσημη παραγγελία 
για συντήρηση / επισκευή στο 
πεδίο. Με τη λήψη της από τον 
Προμηθευτή η παραγγελία θα 
τίθεται σε ισχύ ως δεσμευτική 
και ο μηχανικός - τεχνικός της 
τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να 
φτάσει στον τόπο, όπου θα ε-
κτελεστούν οι εργασίες, εντός 5 
ημερών από τη λήψη της 

  

4.2.3.2.3.5 Η Υπηρεσία θα διασφαλίσει ότι 
ο εξοπλισμός ελέγχου και τα α-
νταλλακτικά που παρέχονται 
στα πλαίσια της σύμβασης, θα 
πρέπει να βρίσκονται στη διά-
θεση του Προμηθευτή, όταν τα 
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ζητά 

4.2.3.2.3.6 Τυχόν επεκτάσεις στην παροχή 
τεχνικής βοήθειας στο πεδίο θα 
αιτούνται από την Υπηρεσία κα-
τόπιν ανάλογης έγκρισης του 
ΓΕΣ και θα υπόκεινται σε πρό-
σθετη κοστολόγηση 

  

4.2.3.2.3.7 Με το πέρας της τεχνικής βοή-
θειας στο πεδίο: 

  

4.2.3.2.3.7.1 Ο Προμηθευτής να υποβάλλει 
αναφορά ολοκλήρωσης εργα-
σιών στην Υπηρεσία 

  

4.2.3.2.3.7.2 Η Υπηρεσία μέσω των αρμοδί-
ων οργάνων της (Ομάδα Συντη-
ρήσεως της Μονάδας, 13ος ΛΤΧ) 
θα προσυπογράφει βεβαίωση 
ολοκλήρωσης εργασιών για το 
χρόνο επίσκεψης και παρουσίας 
του κάθε μηχανικού – τεχνικού 
στις εγκαταστάσεις της. Στη βε-
βαίωση να αναφέρεται ο ακρι-
βής χρόνος (σε εργατοώρες) 
παραμονής, του προσωπικού 
του Προμηθευτή. Η βεβαίωση 
θα προσυπογράφεται από ε-
ξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
Υπηρεσίας (ως αναλύθηκε στην 
αρχή της παραγράφου) και αντί-
τυπο αυτής θα προωθείται εντός 
14 εργασίμων ημερών στον 
Προμηθευτή 

  

4.1.2.4 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση σε 
υπηρεσίες συντήρησης - επι-
σκευής των ταχυπλόων σκα-
φών 

  

4.2.1.2.2.4 Ο προμηθευτής να προτείνει την 
οργάνωση – διεξαγωγή εκπαί-
δευσης /  πιστοποίησης όπως 
Παράρτημα «Β» της παρούσας, 
ξεχωριστά για εργασίες επί των 
ταχυπλόων  σκαφών 

  

4.2.1.2.2.4.1 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση 
στην Συντήρηση και Επι-
σκευή Βλαβών 1ου- 2ου Κλιμα-
κίου 

  

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

4.2.1.2.2.4.1.2 Το προσωπικό, που θα παρα-
κολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία 
και δε θα ξεπερνά τα 10 άτομα 
ανά εκπαιδευτική σειρά 

  

4.2.1.2.2.4.1.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νο-
μού Αττικής) και σε χώρο που 
θα προτείνει η Υπηρεσία και θα 
συμφωνηθεί από κοινού με την 
εταιρεία 

  

4.2.1.2.2.4.1.4 Κατά την εκπαίδευση τα ανα-
γκαία υλικά των μαθημάτων θα 
διατεθούν, όπως παρακάτω: 

  

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

  

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

  

4.2.1.2.2.4.1.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να 
είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση 
που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελ-
ληνικά τότε η μετάφραση να γί-
νεται από άτομο με μέριμνα και 
έξοδα του προμηθευτή. Σχετική 
αλληλογραφία και βιβλιογραφία 
να είναι στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα 

  

4.2.3.2.4.1.1 Ο Προμηθευτής να οργανώσει 
και να διεξάγει την εκπαίδευση 
για όλα τα κλιμάκια συντήρησης 
(1ο - 2ο κλιμάκιο), όπως Παράρ-
τημα «Β» της παρούσας 

  

4.2.3.2.4.1.2 Η διάρκεια της εκπαίδευσης να 
είναι διάρκειας τουλάχιστον δυο 
(2) εργάσιμων ημερών 

  

4.2.3.2.4.1.3 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
σειρών θα καθορισθεί ανάλογα 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

  

4.2.1.2.2.4.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση 
στην Συντήρηση και Επι-
σκευή Βλαβών 3ου- 5ου Κλιμα-
κίου 

  



                                                           Γ-1-    

. / . 

55 

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ33 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

4.2.1.2.2.4.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συ-
ντήρησης και αποκατάστασης 
ζημιών ανά κλιμάκιο  (3ο - 5ο) 

  

4.2.1.2.2.4.2.2 Το προσωπικό, που θα παρα-
κολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία 
και δε θα ξεπερνά τα 5 άτομα 
ανά εκπαιδευτική σειρά 

  

4.2.1.2.2.4.2.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα ( περιοχή νο-
μού Αττικής) και σε χώρο που 
θα προτείνει η Υπηρεσία και θα 
συμφωνηθεί από κοινού με την 
εταιρεία 

  

4.2.1.2.2.4.2.4 Κατά την εκπαίδευση τα ανα-
γκαία υλικά των μαθημάτων θα 
διατεθούν, όπως παρακάτω: 

  

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

  

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

  

4.2.1.2.2.4.2.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να 
είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση 
που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελ-
ληνικά τότε η μετάφραση να γί-
νεται από άτομο με μέριμνα και 
έξοδα του προμηθευτή. Σχετική 
αλληλογραφία και βιβλιογραφία 
να είναι στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα 

  

4.2.3.2.4.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει την 
οργάνωση και διεξαγωγή της 
εκπαίδευσης για τα κλιμάκια συ-
ντήρησης (3ο - 5ο κλιμάκιο), ό-
πως Παράρτημα «Β» της πα-
ρούσας 

  

4.2.3.2.4.2.2 Η διάρκεια της εκπαίδευσης να 
αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες 
και να υπολογίζονται με βάση 
την εκτιμώμενη απαιτούμενη για 
το στρατιωτικό προσωπικό 

  

4.2.3.2.4.2.3 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
σειρών θα καθορισθεί ανάλογα 
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με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

4.2.1.2.2.4.3 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση 
στην Συντήρηση και Επι-
σκευή Βλαβών 1ου- 5ου Κλιμα-
κίου 

 Συγκεκρι-
μένων τύ-
πων κινη-

τήρων 

4.2.1.2.2.4.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συ-
ντήρησης και επισκευών ανά 
κλιμάκιο  (1ο - 5ο) για τα παρα-
κάτω είδη κινητήρων και αντί-
στοιχων ποδαρικών, όπου υφί-
στανται: 

  

4.2.1.2.2.4.3.1.1 VOLVO PENTA D6AQ.   

4.2.1.2.2.4.3.1.2 MERCRUISER 350 MAG 
BRAVO 

  

4.2.1.2.2.4.3.1.3 MERCRUISER 496 MAG 
BRAVO 

  

4.2.1.2.2.4.3.1.4 ΥΑΝΜΑR STP/STZP MAG 
BRAVO-1 

  

4.2.1.2.2.4.3.1.5 SEATEK MOD 6-4V-10D NAVY   

4.2.1.2.2.4.3.1.6 ISOTTA FRASCHINI   

4.2.1.2.2.4.3.1.7 FTΡ (IVECO)   

4.2.1.2.2.4.3.1.8 MERCURY 250 EFI XL 3.L V6   

4.2.1.2.2.4.3.1.9 ΥΑΜΑΗΑ VΧ 250 XL 2,5L V6   
4.2.1.2.2.4.3.1.10 ΥΑΜΑΗΑ FL   

4.2.1.2.2.4.3.2 Το προσωπικό, που θα παρα-
κολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία 
και δε θα ξεπερνά τα 10 άτομα 
ανά εκπαιδευτική σειρά 

  

4.2.1.2.2.4.3.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νο-
μού Αττικής) και σε χώρο που 
θα προτείνει η Υπηρεσία και θα 
συμφωνηθεί από κοινού με την 
εταιρεία 

  

4.2.1.2.2.4.3.4 Κατά την εκπαίδευση τα ανα-
γκαία υλικά των μαθημάτων θα 
διατεθούν, όπως παρακάτω: 

  

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

  

4.2.1.2.2.4.3.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, 
αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι 
άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον 
Προμηθευτή 
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4.2.1.2.2.4.3.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να 
είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση 
που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελ-
ληνικά τότε η μετάφραση να γί-
νεται από άτομο με μέριμνα και 
έξοδα του προμηθευτή. Σχετική 
αλληλογραφία και βιβλιογραφία 
να είναι στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα 

  

4.2.1.2.2.4.4 Για οποιοδήποτε άλλο είδος 
εκπαίδευσης / πιστοποίησης 
που πιθανό να προκύψει, θα 
πραγματοποιείται μετά από κοι-
νή συνεργασία μεταξύ Υπηρεσί-
ας και Προμηθευτή με κόστος 
ανάλογο των προαναφερθέντων 

  

4.2.3.2.4.3 Η σχεδίαση και η διεξαγωγή 
οποιασδήποτε άλλης εκπαίδευ-
σης προκύψει μελλοντικά θα 
ρυθμίζεται κατά περίπτωση μετά 
από συνεργασία της Υπηρεσίας 
με τον Προμηθευτή 

  

4.2.3.2.4.4 Το κόστος της εκπαίδευσης να 
δίδεται στην οικονομική προ-
σφορά, ανάλογα με το κλιμάκιο, 
ανά εκπαιδευόμενο, τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης, τον χώρο διε-
ξαγωγής αυτής και τον μέγιστο 
αριθμό εκπαιδευομένων 

  

4.1.2.5 Υπηρεσίες βελτίωσης - ανα-
βάθμισης, πέραν των προανα-
φερθέντων στην παρ. 4.1.1.2 
της παρούσας, με σκοπό την 
επέκταση του ορίου ζωής, με 
ανάλογα πιστοποιημένα από 
τους αντίστοιχους κατασκευα-
στικούς  οίκους «προγράμματα» 

  

4.2.1.2.2.5.1 Οι υπηρεσίες βελτίωσης και α-
ναβάθμισης των υλικών / μέσων 
να συνίστανται σε όλες τις υπη-
ρεσίες - δραστηριότητες, απα-
ραίτητες για τη συνεχή υποστή-
ριξη αυτών και την «βελτίωση» 
(αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό) 
των επιχειρησιακών και τεχνι-
κών δυνατοτήτων τους, πέραν 
των αναφερομένων στη Προ-
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σθήκη «6/Α» της παρούσας 

4.2.1.2.2.5.2 Ο Προμηθευτής κατόπιν έγγρα-
φης αιτήσεως του αρμόδιου 
προσωπικού της Υπηρεσίας, να 
υποβάλει προτάσεις με υπηρε-
σίες βελτίωσης και αναβάθμισης 
των υλικών / μέσων, οι οποίες 
θα εγκριθούν από κοινού με την 
Υπηρεσία 

  

4.2.1.2.2.5.3 Ο Προμηθευτής να υποβάλει 
προτάσεις με υπηρεσίες ελέγ-
χου των υλικών / μέσων, με ε-
πέκταση ορίου ζωής αυτών, με 
ανάλογα πιστοποιημένα προ-
γράμματα, οι οποίες θα εγκρι-
θούν από κοινού με την Υπηρε-
σία 

  

4.1.2.6 Απαιτήσεις (παροχής υπηρε-
σιών) συντήρησης των μηχα-
νών, αναστροφέων (POWER 
LEG) και αξονικών συστημάτων: 
YANMAR 315HP 6LPA-
STP/STZP – BRAVO I, 
MERCRUISER 350MAG - 
BRAVO I, MERCRUISER 
425EFI MPI - BRAVO I, 
V1308T2HSC ISOTTA 
FRANSCHINI MOTORI S.p.A, 
ZF 310, TRIMAX 2200, 
SEATEK 750HP 6-4V-10D 
NAVY, ZF 312 TS, TRIMAX 
2200 

  

4.1.2.6.1 Εργασίες προγραμματισμένης 
συντήρησης, όπως Προσθήκη 
«9/Α» 

  

4.1.2.6.2 Απαιτούμενα υλικά προγραμμα-
τισμένης συντήρησης, όπως 
Προσθήκες «2-3-4/Α» 

  

4.1.2.6.3 Εργασίες επιπέδου γενικής επι-
σκευής κινητήριων μηχανών 
ΣΑΠ, αναστροφέων και  συστη-
μάτων μετάδοσης κίνησης στην 
έλικα, όπως Προσθήκη «10/Α» 

  

4.2.1.2.2.6.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει τις 
εργασίες  περιοδικής συντήρη-
σης 1ου - 5ου κλιμακίου, που α-
παιτούνται για κάθε σκάφος, οι 
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οποίες θα εγκριθούν από κοινού 
με την Υπηρεσία και θα πραγ-
ματοποιούνται από προσωπικό, 
εργαλεία ελέγχου και ανταλλα-
κτικά του Προμηθευτή 

4.2.1.2.2.6.2 Στην πρόταση να συμπεριλαμ-
βάνονται: 

  

4.2.1.2.2.6.2.1 Η συχνότητα της περιοδικής συ-
ντήρησης του κάθε, κύριου μέ-
ρους του σκάφους / υποσυστή-
ματος 

  

4.2.1.2.2.6.2.2 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της πε-
ριοδικής συντήρησης και των 
λοιπών εργασιών 

  

4.2.1.2.2.6.2.3 Το συνολικό κόστος (εργασίας- 
υλικών) πραγματοποίησης της 
περιοδικής συντήρησης 

  

4.2.1.2.2.6.3 Οι εργασίες περιοδικής συντή-
ρησης 1ου - 5ου κλιμακίου να 
πραγματοποιούνται στην έδρα 
του οικονομικού φορέα (πιστο-
ποιημένο ναυπηγείο κατά ISO) 

  

4.2.1.2.2.6.4 Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
η περιοδική συντήρηση να 
πραγματοποιηθεί σε χώρους 
πέραν του ναυπηγείου, το συ-
νολικό κόστος (μετακίνησης 
προσωπικού, μεταφοράς υλικών 
και εξοπλισμού, κ.λπ.), θα επι-
βαρύνει τον Προμηθευτή 

  

4.2.1.2.2.6.5 Το προσωπικό που εκτελεί την 
περιοδική συντήρηση 1ου - 5ου 
κλιμακίου, θα παραμένει υπό 
τον διοικητικό έλεγχο του Προ-
μηθευτή. Σε καμιά περίπτωση 
δε θα απαιτείται από το προ-
σωπικό του Προμηθευτή να λά-
βει μέρος σε άλλη εργασία συ-
ντήρησης / επισκευών, χωρίς 
την πρότερη γραπτή συναίνεση 
του Προμηθευτή 

  

4.2.3.2.7.1 Ο Προμηθευτής να παρέχει υ-
πηρεσίες περιοδικής συντήρη-
σης 1ου - 5ου κλιμακίου, με σκο-
πό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
της Υπηρεσίας 

  

4.2.3.2.7.2 Όταν βρεθούν από τον Προμη-   
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θευτή, κατά την διάρκεια της συ-
ντήρησης πρόσθετες βλάβες, να 
ενημερώνεται η Υπηρεσία, προ-
κειμένου να παρέχεται η άδεια 
συνέχισης των εργασιών κατό-
πιν εγκρίσεως των προϊσταμέ-
νων Κλιμακίων 

4.2.3.2.7.2.1 Σε περίπτωση που το κόστος, 
είτε λόγω διάρκειας, είτε λόγω 
μη αρχικής πρόβλεψης, είτε 
συνδυασμού των προαναφερ-
θέντων, των πρόσθετων επι-
σκευαστικών εργασιών ή εργα-
σιών περιοδικών συντηρήσεων, 
είναι έως 50% των ήδη καθορι-
σμένων ενδεικτικών εργασιών, η 
διαδικασία συντήρησης να στα-
ματήσει, να ενημερωθεί η Υπη-
ρεσία από τον Προμηθευτή και 
να εκδοθεί ξεχωριστή αναφορά 
επισκευής 

  

4.2.3.2.7.2.2 Σε περίπτωση που το κόστος 
επισκευής υπερβαίνει το 50% 
της αξίας του υλικού, ο Προμη-
θευτής να αποστέλλει στην Υ-
πηρεσία τεχνική ανάλυση, στην 
οποία να προτείνεται η επισκευή 
ή η αντικατάσταση του υλικού με 
καινούργιο. Η Υπηρεσία θα α-
ποφασίζει για την επισκευή ή 
την αντικατάσταση του υλικού, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την ΠαΔ 6 – 12 / 2016/ ΓΕΣ 
/ ΔΤΧ διαδικασίες για το ΣΞ ή 
του ΠΝ αντίστοιχα 

  

4.2.3.2.5.1 Οι προτεινόμενες υπηρεσίες 
βελτίωσης και αναβάθμισης 
των υλικών / μέσων αφορούν 
σε: 

  

4.2.3.2.5.1.1 Προγράμματα διαχείρισης βι-
βλιογραφίας 

  

4.2.3.2.5.1.2 Διαδικασίες επί τεχνικών εξελί-
ξεων 

  

4.2.3.2.5.1.3 Συμπλήρωση των βάσεων δε-
δομένων αναφορών και επι-
σκευών 

  

4.2.3.2.5.1.4 Τεχνικές διερευνήσεις   
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4.2.3.2.5.1.5 Συντήρηση των σταθερών εργα-
λείων και των εργαλείων του υ-
λικού / μέσου 

  

4.2.3.2.5.1.6 Υποστήριξη λογισμικού (όπου 
απαιτείται) 

  

4.2.3.2.5.1.7 Ελέγχου των απαρτίων, με επέ-
κταση ορίου ζωής αυτών 

  

4.2.3.2.5.2 Η Υπηρεσία θα επιλέξει, κατά 
την κρίσης της, τα είδη των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών βελτίω-
σης - αναβάθμισης των υλικών / 
μέσων που θα παραγγείλει 

  

4.2.3.2.6 Οι προτεινόμενες υπηρεσίες 
διακρίβωσης, να καλύπτουν το 
σύνολο των οργάνων ελέγχου 
και συσκευές (ΟΕΣ) του σκά-
φους και των ειδικών συσκευών 
οργάνων συντήρησης  

 Όπου και 
σε όση  
έκταση      

απαιτείται 

4.2.2 Συνεργασία Τεχνικού Προ-
σωπικού Υπηρεσίας και Εται-
ρείας 

  

4.2.2.2.1 Η περιοδική συντήρηση 3ου - 
5ου κλιμακίου να υλοποιείται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα πε-
ριοδικής συντήρησης που θα 
καθορισθεί από κοινού μεταξύ 
Υπηρεσίας και Προμηθευτή. Ε-
πίσης, θα προσδιορισθούν επ΄ 
ακριβώς (προ της υπογραφής 
κάθε ετήσιας σύμβασης) οι υ-
πηρεσίες / εργασίες που θα πα-
ρασχεθούν από την εταιρεία ανά 
υλικό / μέσο και θα καθαρισθούν 
οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 
για τον συντονισμό μεταξύ, τε-
χνικού προσωπικού της Υπηρε-
σίας και εταιρείας, με σκοπό την 
καλύτερη δυνατή συνεργασία 
και συντονισμό (π.χ. χρόνο πα-
ραλαβής ανταλλακτικών, χρόνο 
αφαίρεσης κινητήρων, κ.λπ.) 

  

4.2.2.2.2 Οι εργασίες ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης 
και επισκευών 3ου - 5ου Κλιμα-
κίου να υλοποιούνται στο πι-
στοποιημένο ναυπηγείο της ε-
ταιρείας ή κατά περίπτωση στις 

 Ανάλογη 
Μονάδα 
του ΠΝ 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ33 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

εγκαταστάσεις του ΛΤΧ της 13ης 
ΔΕΕ, το συντομότερο δυνατό 
και όχι αργότερα από το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στη 
παρούσα 

4.2.2.2.3 Η παροχή επί τόπου τεχνικής 
βοήθειας από το προσωπικό 
της εταιρείας, θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη το συντομότερο δυνα-
τό και όχι αργότερα από 15 η-
μερολογιακές ημέρες, από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης από την Υπηρεσία. Οι υφι- 
στάμενες εγκαταστάσεις (για την 
τεχνική υποστήριξη των υλικών / 
μέσων) των Μονάδων τίθενται 
στη διάθεση του προσωπικού 
της εταιρείας, ενώ το τεχνικό 
προσωπικό δύναται να υπο-
βοηθήσει το αντίστοιχο προσω-
πικό της εταιρείας, μόνο κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά 
την κρίση του ΓΕΣ κατόπιν σχε-
τικής εισηγήσεως από 13η ΔΕΕ 

  

4.2.2.2.4 Η εκπαίδευση για το προσωπι-
κό της Υπηρεσίας να δύναται να 
διεξάγεται ταυτόχρονα και «επ΄ 
έργω» στο προσωπικό των ΕΔ 
κατά την εκτέλεση αντίστοιχων 
συγκεκριμένων εργασιών από 
το προσωπικό της εταιρείας 

  

4.2.2.2.5 Οι υπηρεσίες βελτίωσης και 
αναβάθμισης των υλικών / μέ-
σων να είναι διαθέσιμες το συ-
ντομότερο δυνατό στο πλαίσιο 
της αντίστοιχης εκτελεστικής 
σύμβασης 

  

4.1.2.2.6 Απαιτήσεις συντήρησης των 
μηχανών, αναστροφέων 
(power leg) και αξονικών συ-
στημάτων: YANMAR 315HP 
6LPA-STP/STZP – BRAVO I, 
MERCRUISER 350MAG - 
BRAVO I, MERCRUISER 
425EFI MPI - BRAVO I, 
V1308T2HSC ISOTTA 
FRANSCHINI MOTORI S.p.A, 

 Αφορά σε 
μηχανολο-
γικό εξο-
πλισμό 

Μονάδων 
ΠΝ 
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ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ33 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ZF 310, TRIMAX 2200, 
SEATEK 750HP 6-4V-10D 
NAVY, ZF 312 TS, TRIMAX 
2200 

 Η περιοδική συντήρηση 1ου - 5ου 
κλιμακίου να υλοποιείται σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα περιο-
δικής συντήρησης που θα κα-
θορισθεί από κοινού μεταξύ Υ-
πηρεσίας και Προμηθευτή. Επί-
σης, θα προσδιορισθούν επ΄ 
ακριβώς (προ της υπογραφής 
κάθε ετήσιας σύμβασης) οι υ-
πηρεσίες / εργασίες που θα πα-
ρασχεθούν από την εταιρεία ανά 
υλικό / μέσο και θα καθαρισθούν 
οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 
για τον συντονισμό μεταξύ, τε-
χνικού προσωπικού της Υπηρε-
σίας και εταιρείας, με σκοπό την 
καλύτερη δυνατή συνεργασία 
και συντονισμό (π.χ. χρόνο πα-
ραλαβής ανταλλακτικών, χρόνο 
αφαίρεσης κινητήρων, κ.λπ.) 

  

    

 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες 
 

 
 
 
 
  

 
                    Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
  Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαδόπουλος ΠΝ 
Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πλοίαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ 
     Τμηματάρχης ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
 
      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
 
 
Α. ΔΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της 
/των Εταιρείας /-ιών: 
  

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οι-

κονομική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προμήθειας ………… (πο-
σότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) μελέτησαν με προσο-
χή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
 1.1 Την υπ’ αρίθμ…………. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά 

και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της 
σύμβασης  και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης  

 
1.2 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυ-
τό. 

 
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς πα-

ροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται 
στην πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό 
τους. 
 

3.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της προσφο-
ράς μας περιλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και οι προσφερόμενες 
τιμές (ΠΤ), ανά είδος έχουν όπως αναλύονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠN 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/22 

07 Απρ 22 
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Α/Α ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 1ο ΤΜΗΜΑ  
Τιμή Προσφοράς Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΤΠΗΕ) 

 Όπως αναλυτικά 
στοιχεία παρα-

γράφου 
18.3.3.1.1 του 

παρόντος (Πίνα-
κας υπ. αριθ. 6) 

2 2ο ΤΜΗΜΑ 
Τιμή Προσφοράς Τηλεπικοινω-
νιακού Εξοπλισμού (ΤΠΤΕ) 

 Όπως αναλυτικά 
στοιχεία παρα-

γράφου 
18.3.3.1.2 του 

παρόντος (Πίνα-
κας υπ. αριθ. 7) 

3 3ο ΤΜΗΜΑ 
Τιμή Προσφοράς Προμήθειας υ-
λικών (ανταλλακτικών, ελαιολιπα-
ντικών, αναλωσίμων, λοιπών υλι-
κών επί του σκάφους και του εξο-
πλισμού αυτού) και ταυτόχρονης 
Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΠΥ & 
ΠΑΥΠ) 

 Όπως αναλυτικά 
στοιχεία παρα-

γράφου 
18.3.3.1.3 του 

παρόντος (Πίνα-
κας υπ. αριθ. 8) 

και  
παραγράφου 
18.3.3.2.2 του 

παρόντος (Πίνα-
κες υπ. αριθ. 9) 

 

 
3.1 Τιμές Προσφοράς Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΤΠΗΕ) 
 

  Αναγράφεται συμπληρωμένος, ο Πίνακας υπ. αριθ. 6 του ΕΟ-18 
 
3.2 Τιμές Προσφοράς Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (ΤΠΤΕ) 
 
 Αναγράφεται συμπληρωμένος, ο Πίνακας υπ. αριθ. 7 του ΕΟ-18 
 
3.3 Τιμές Προσφοράς Προμήθειας Υλικών και Ταυτόχρονης Παρο-

χής Υπηρεσιών (ΤΠΠΥ & ΠΑΥΠ) 
 
 Αναγράφονται συμπληρωμένοι, οι Πίνακες υπ. αριθ. 8 και 9 του ΕΟ-

18. 
 
 3.4 Επίσης, υποβάλλονται ως παρακάτω Πίνακες (της παραγράφου 
18.3.3.2.1 των ΕΟ) με οικονομικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε πιθα-
νές μελλοντικές προμήθειες: 
 
  3.4.1 Ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συντήρησης 
- επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου (2ο Υποτμήμα). 
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  3.4.2 Κρίσιμα ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συ-
ντήρησης – επισκευών (3ο Υποτμήμα). 
 
  3.4.3 Κρίσιμα ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συ-
ντήρησης – επισκευών (3ο Υποτμήμα). 
 
  3.4.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  Ηλεκτρομηχανολογι-
κός Εξοπλισμός (4ο Υποτμήμα). 
 
  3.4.5 Βιβλιογραφία (5ο Υποτμήμα). 
 
  3.4.6 Λογισμικό /-κά (6ο Υποτμήμα). 
 
  3.4.7 Υλικά Ανακατασκευής Σκαφών (7ο Υποτμήμα). 
 

4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην οι-
κονομική προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την κατασκευή / 
παραγωγή, την μεταφορά και παράδοση, στο συγκεκριμένο χώρο τελικού προορι-
σμού, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών και εγγυήσεων, λοιπές 
υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 
 

5. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι 
φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) 
που βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί 
στην προσφορά. 

 
6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισε /-αν την Οικονομική Προσφορά τους 

με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  
 

7. Η προσφορά ισχύει μέχρι την …..…… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση 
τα  καθοριζόμενα στους ΕΟ) 
 

8. Ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής είναι …… (Συμπληρώνεται αναλόγως με 
βάση τα καθοριζόμενα στους ΕΟ) 
  
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  

 
                    Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
  Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαδόπουλος ΠΝ 
Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

        Ταξίαρχος Ιωάννης Μπούρας 
                 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
 


