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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σκαραμαγκάς, 18/05/2022
Αριθ. Πρωτ. : 2583.3/34908/2022

Tαχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Παλάσκα (Ν.Ο. Σκαραμαγκά)
Τ.Κ.
: 12461
Τηλέφωνο
: 210 5531727
Email
: sxolilf@hcg.gr

ΠΡΟΣ : Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».
ΣΧΕΤ. : α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) Η Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/31602/2022 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης
(ΑΔΑ : ΨΡΦΛ4653ΠΩ-Ν42, ΑΔΑΜ : 22REQ010519218 2022-05-10).

1.

Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί

σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια δερμάτινων αρβυλών καθώς και στολών
εργασίας για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λ/φ.
2.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων

πεντακοσίων ευρώ #32.500,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ
Δημοσίου).
3.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο

τηλέφωνο 210-5531727, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
4.

Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τετάρτη 01/06/2022 και ώρα 12:00, στην Σχολή
Δοκίμων Λιμενοφυλακών που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΝ (Ν.Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ,
Λεωφ. Παλάσκα, Τ.Κ.: 12461), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις
υποβολής προσφοράς.
5.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση

απαιτηθεί.Επισυνάπτεται:
Τεχνικές απαιτήσεις (σελ. 07)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΛΙΑΚΟΣ Κυριάκος

22PROC010577130 2022-05-18

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια
δερμάτινων αρβυλών καθώς και στολών εργασίας για κάλυψη αναγκών κατάταξης
Δοκίμων Λ/Φ.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ #32.500,00 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων
υπέρ δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ. Οι
προσφέροντες δύναται να καταθέσουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ένα από τα είδη
που περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα της παραγράφου (IV) λαμβάνοντας υπόψη
τους επιμέρους προϋπολογισμούς.
III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
ΙV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα
που ακολουθεί:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

01 Δερμάτινα Αντιολισθητικά Άρβυλα Μαύρου
Χρώματος
02 Στολές Εργασίας Βαθέως Κυανού Χρώματος
(Χιτώνιο-Παντελόνι)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

250 Ζεύγη

20.000 €

250 Σετ

12.500 €

Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

32.500 €
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V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α) ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΙΤΩΝΙΟ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

1

ΧΙΤΩΝΙΟ

1.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1.1

Τα χιτώνια θα είναι καινούρια. Θα είναι μακρυμάνικα, σχήματος και απόχρωσης
σύμφωνα με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

1.1.1.2 Τα χιτώνια θα είναι άρτιας, επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής, που θα
εξασφαλίζει άνεση στην εφαρμογή, άριστη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην
αρχική τους μορφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΝΑΙ

1.1.1.3 Η ραφή-κατασκευή των χιτωνίων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω
§1.1.2, §2.1 και §3.1 σε συνδυασμό με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

1.1.2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το μεγεθολόγιο και η κατανομή των τεμαχίων ανά μέγεθος, θα οριστικοποιηθούν με
την υπογραφή της σύμβασης σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

1.2

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

1.2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

1.2.1.1 Τα παντελόνια θα είναι καινούρια. Θα είναι σχήματος και απόχρωσης σύμφωνα με το
Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

1.2.1.2 Τα παντελόνια θα είναι άρτιας, επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής, που θα
εξασφαλίζει άνεση στην εφαρμογή, άριστη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην
αρχική τους μορφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΝΑΙ

1.2.1.3 Η ραφή-κατασκευή των παντελονιών θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω
§1.2.2, §2.2 και §3.2 σε συνδυασμό με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

1.2.2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το μεγεθολόγιο και η κατανομή των τεμαχίων ανά μέγεθος, θα οριστικοποιηθούν με
την υπογραφή της σύμβασης σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

ΝΑΙ

2.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1

ΧΙΤΩΝΙΟ

2.1.1

Η σύνθεση του υφάσματος του χιτωνίου θα είναι βαμβάκι 40-60% και πολυεστέρας
60-40% και θα είναι άριστης ποιότητας και χρώματος βαθύ κυανού, όμοιου με το Ε.Δ.
της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

Τα κουμπιά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να κατασκευαστούν από
θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και να αντέχουν στη μέγιστη θερμοκρασία
σιδερώματος του χιτωνίου. Θα είναι μαύρου χρώματος με σχήμα κυκλικό, διαμέτρου
1,5εκ. το ελάχιστο, και θα φέρουν τέσσερις οπές.

ΝΑΙ

2.1.2
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2.2

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

2.2.1

Το παντελόνι θα κατασκευαστεί από ύφασμα απολύτως όμοιο με αυτό του χιτωνίου
(§2.1.1), ως προς τη σύνθεση, την ποιότητα και το χρώμα.

ΝΑΙ

2.2.2

Το κουμπί του παντελονιού θα κατασκευαστεί από πλαστικό ίδιας ποιότητας, σχήματος
και απόχρωσης με αυτά του χιτωνίου (§2.1.2) αλλά διαμέτρου 1,8εκ. το ελάχιστο.

ΝΑΙ

2.2.3

Το φερμουάρ του παντελονιού θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου
σπιράλ, πλάτους 5 ± 1χιλ., υψηλής αντοχής, ραμμένο σε συνθετική ταινία όμοιου
χρωματισμού με του παντελονιού και αναλόγου μήκους.

ΝΑΙ

2.2.4

Οι εμπρός λοξές τσέπες και η πίσω τσέπη του παντελονιού θα είναι κατασκευασμένες
από κατάλληλο λευκό ύφασμα, σύνθεσης βαμβάκι 40-60% και πολυεστέρας 60-40%.

ΝΑΙ

2.2.5

Το παντελόνι θα φέρει στην πίσω και στις δύο πλαϊνές τσέπες του τμήματα μαύρης
αυτόδετης ταινίας Velcro (αρσενικό & θηλυκό), πλάτους 2εκ., για το κλείσιμο των
τσεπών του.

ΝΑΙ

Οι πόρπες στη ζώνη του παντελονιού θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό
πλαστικό και με διαστάσεις ίδιες του Ε.Δ. της Υπηρεσίας. Στη ζώνη του παντελονιού θα
υπάρχουν δύο συνθετικές ταινίες, με πλάτος 2εκ., οι οποίες θα συνδυάζονται με τις
αντίστοιχες πόρπες, για την αυξομείωση της περιφέρειας της μέσης.

ΝΑΙ

2.2.6

3.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3.1

ΧΙΤΩΝΙΟ

3.1.1

Το χιτώνιο αποτελείται από τρία τμήματα/φύλλα (δύο εμπρόσθια και ένα οπίσθιο), τα
μανίκια, το περιλαίμιο (γιακάς) και τα πρόσθετα μέρη των εμπρόσθιων φύλλων
(θυλάκια).

ΝΑΙ

Το κάθε εμπρόσθιο φύλλο φέρει εξωτερικά στο ύψος του στήθους ένα θυλάκιο (τσέπη),
το οποίο προστατεύεται από πρόσθετο κομμάτι υφάσματος (καπάκι), αναλόγου
μεγέθους, που κλείνει με κουμπί. Πάνω από κάθε αριστερή τσέπη στο ύψος του
στέρνου θα υπάρχει κυκλική υποδοχή Velcro (θηλυκό), διαμέτρου 8εκ., για την
τοποθέτηση του διακριτικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

Κάθε χιτώνιο θα φέρει εσωτερικά στο ύψος του γιακά υφασμάτινη ανεξίτηλη ετικέτα,
όπου θα αναγράφονται το μέγεθος, η σύνθεση, η επωνυμία του κατασκευαστή και τα
διεθνή σύμβολα με τις οδηγίες φροντίδας του είδους, όπως καθαρισμού,
σιδερώματος, στεγνώματος, κ.ά.

ΝΑΙ

3.1.4

Η ραφή-συνένωση των τμημάτων του χιτωνίου και η κατασκευή αυτού καθώς και ο
χρωματισμός του θα είναι όμοια με του Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

3.2

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

3.2.1

Το παντελόνι πρέπει να φέρει περιμετρικά της μέσης επτά θηλιές, από τις οποίες θα
διέρχεται η ζώνη.

ΝΑΙ

3.2.2

Το παντελόνι θα φέρει εμπρός δύο λοξές εσωτερικές (χωνευτές) τσέπες ενώ οι δύο
πλαϊνές τσέπες είναι εξωτερικές με καπάκι και κλείνουν με τμήματα ταινίας Velcro

ΝΑΙ

3.1.2

3.1.3
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(αρσενικό & θηλυκό) σε όλη τη διαδρομή ανοίγματός τους. Η πίσω τσέπη είναι
χωνευτή με καπάκι και θα κλείνει όπως οι πλαϊνές τσέπες.
3.2.3

3.2.4

3.2.5

Στο κάτω μέρος του παντελονιού πρέπει να υπάρχει διπλογύρισμα, περίπου 2εκ.,
καθαρό χωρίς ξέφτια. Εμπρός και στο ύψος των γονάτων το παντελόνι φέρει
ενισχυμένα τμήματα κυανού υφάσματος (επιγονάτια), με δύο πιέτες που κοιτάζουν
προς τα κάτω (μέγιστο ύψος 27εκ. περίπου). Πίσω και στο ύψος των γλουτών θα
υπάρχουν ενισχυμένα τμήματα, σύμφωνα με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

Κάθε παντελόνι θα φέρει υφασμάτινη ανεξίτηλη ετικέτα, όπου θα αναγράφονται το
μέγεθος, η σύνθεση, η επωνυμία του κατασκευαστή και τα διεθνή σύμβολα με τις
οδηγίες φροντίδας του είδους, όπως καθαρισμού, σιδερώματος, στεγνώματος, κ.ά.

ΝΑΙ

Η ραφή-συνένωση των τμημάτων του παντελονιού και η κατασκευή αυτού καθώς και
ο χρωματισμός του θα είναι όμοια με του Ε.Δ. της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

Β) ΑΡΒΥΛΕΣ

1
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα άρβυλα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο φορέα, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ ΙSO 20347 και να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις
ενδείξεις (σύμβολα) Ο2 , ΗΙ , CI , HRO, WR και ΑΝ, όπως αναλυτικά καθορίζονται αυτές
στον Πίνακα 16 της παραγράφου 6 και στον Πίνακα 17 της παραγράφου 7 του παραπάνω
προτύπου, με απαραίτητη αναφορά του μοντέλου (κωδικού είδους) του εργοστασίου
κατασκευής.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν με την προσφορά και σε περίπτωση που έχουν
εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής , να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση .
Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Υλικά Κατασκευής
Τα άρβυλα ταξινομούνται όπως παρακάτω σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και το Σχέδιο 3,
της παραγράφου 4, του προτύπου ΕΝ ΙSO 20347:
Κωδικός Ταξινόμησης : «Ι»
Σχέδιο : «C»
Τα άρβυλα θα φέρουν κατ’ ελάχιστο από οκτώ (8) σημεία υψηλής αντοχής σε κάθε
πλευρά των πτερυγίων για το δέσιμο των κορδονιών. Τα άκρα των σημείων θα πρέπει να
απέχουν από το άκρο των πτερυγίων κατ’ ελάχιστο 10 mm ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρό
και ανθεκτικό δέσιμο στο πόδι.
Τα τέσσερα (4) πρώτα άγκιστρα από τα κάτω να είναι καψύλλια και τα υπόλοιπα ανοικτά
άγκιστρα για την ταχεία απελευθέρωση του ποδιού σε περίπτωση ανάγκης. Ο
χρωματισμός τους θα είναι μαύρος και θα έχουν υποστεί όλες τις προβλεπόμενες
επεξεργασίες για την επιφανειακή τους προστασία.
Στην κορυφή του φοντίου φτέρνας τοποθετείται Γιακάς (Κολάρο) από δέρμα «Νάπα»
για την άνετη και εργονομική προσαρμογή στην κνήμη, ο οποίος θα πρέπει να έχει
ελάχιστο ύψος 3 cm .

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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1.2.4

1.2.5

1.2.6
1.2.7

Το πάχος του δέρματος να είναι 1,0 – 1,2 mm .
Στο εσωτερικό του γιακά τοποθετείται αφρώδες υλικό με ανοικτούς πόρους (από
πολυεστέρα ή πολυαμίδιο ή πορώδη αφρό) με πάχος 14 mm ± 2 . O γιακάς να είναι
ραμμένος μαζί με τα άκρα των πτερυγίων (καψουλιέρες) .
Το μπροστινό τμήμα της σόλας δεν θα εφάπτεται στο έδαφος αλλά θα πρέπει να
ανασηκώνεται κατ’ ελάχιστο κατά 15 mm ώστε να είναι δυνατή η χρήση του υποδήματος
για πεζή καταδίωξη οπότε αυτό χρειαστεί.
Στην περιοχή της φτέρνας θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση (ενδυνάμωμα) από
θερμοπλαστικό ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο να είναι ανατομικό και εργονομικά
διαμορφωμένο, ώστε να παρέχει την απαιτούμενη προστασία χωρίς όμως να προκαλεί
ενόχληση στην περιοχή αυτή κατά το βάδισμα ή το τρέξιμο.
Παρομοίως και στην περιοχή των δακτύλων θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση
(ενδυνάμωμα) από θερμοπλαστικό ή άλλο κατάλληλο υλικό, διαμορφωμένο ανατομικά
και εργονομικά ώστε να είναι σκληρό και να παρέχει προστασία στα δάκτυλα χωρίς όμως
να προκαλεί ενόχληση σε αυτά κατά το βάδισμα ή το τρέξιμο.
Στο πίσω μέρος του άρβυλου και πάνω από την ενίσχυση της φτέρνας να υπάρχει
« περιοχή ευκαμψίας », με τα ίδια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο κολάρο .

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

VΙΙ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται οι εγκαταστάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΠΥΑ που βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1Ε2 στον Πειραιά. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με
μέριμνα και έξοδα της αναδόχου εταιρείας. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν από
την ανάδοχο εταιρεία εντός δύο (02) μηνών από την επομένη της υπογραφής της
σχετικής σύμβασης καθώς και οι πίνακες ποσόστωσης των ειδών θα χορηγηθούν με την
υπογραφή της σύμβασης.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Η παρακολούθηση θα γίνει από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών με βεβαίωση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ήτοι
τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
IX. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο
θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ),
γ) Ο τίτλος της παροχής υπηρεσίας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΒΥΛΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ».
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01-06-2022.
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι
σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα
περιέχουν τα κάτωθι :
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του
προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση
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Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους
όρους των τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή
εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) .
Στον σφραγισμένο φάκελο
συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

θα

πρέπει

να

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τέσσερις μήνες).
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, γνήσια και
αμεταχείριστα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) .

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., ΦΠΑ
συμπεριλαμβανομένων
(%)
κρατήσεων υπέρ δημοσίου)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή,
αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

X. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή
αξιολόγησης μέσω της Λιμενικής Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών
ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),
σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την
ένδειξη ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ¨ και τον τίτλο της προμήθειας, θα
περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
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Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με
την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε.
και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος
του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερθέντος
αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr).
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
103 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

