ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ κακοριςμοφ
ςειράσ προτεραιότθτασ για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ τελζχωςθσ πλοίων (ΔΝΕΡ 1ο) και ςυγκεκριμζνα τθσ
Τπθρεςίασ Απογραφισ Ναυτικϊν, θ οποία ςτεγάηεται ςτον όγδοο όροφο ςτο κτίριο τθσ ΙΙασ Μεραρχίασ 18
ςτον Πειραιά. Σο προσ προμικεια ςφςτθμα είναι απαραίτθτο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ,
όπου υπάρχει ακρόα προςζλευςθ πολιτϊν, αλλά και για τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ #5.500,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήςεων υπζρ δημοςίου. Σα είδη που αποτελοφν το
υπό προμήθεια ςφςτημα περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ

01

Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ

01

02

Εκτυπωτικι μονάδα

01

03

Ηχθτικι ειδοποίθςθ

02

04

Ηλεκτρονικόσ πίνακασ κζςεων
ςυναλλαγισ

02

05

Κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ

02

06

Σερματικό κζςθσ εργαςίασ

02

07

Λογιςμικό λειτουργίασ

01

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

CPV

ΣΕΜ

#5.500,00€#

31710000-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

#5.500,00€#

Σο κόςτοσ των καλωδίων που απαιτοφνται για την ολοκλήρωςη τησ εγκατάςταςησ του υπό
προμήθεια ςυςτήματοσ καθοριςμοφ ςειράσ προτεραιότητασ που περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ
βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Η τοποθζτηςη - εγκατάςταςη και ςφνδεςη των υπό προμήθεια
ειδϊν θα πραγματοποιηθοφν αδαπάνωσ με μζριμνα και ευθφνη του αναδόχου.

III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ/ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Α. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Επεξεργαςτήσ)
1. Μζςω τθσ κεντρικισ μονάδασ του ςυςτιματοσ να γίνεται ο ζλεγχοσ διαχείριςθσ των υπόλοιπων
μονάδων (ενδεικτικά κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ, θλεκτρονικοί πίνακεσ κζςεων ςυναλλαγισ,
τερματικά κζςεων εργαςίασ) μζςω δικτφου ςυςτιματοσ ανεξάρτθτου του δικτφου δεδομζνων του φορζα.
ε περίπτωςθ που απαιτείται ενεργόσ δικτυακόσ εξοπλιςμόσ, καλϊδια κλπ, τότε αυτά κα προςφερκοφν
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από τον ανάδοχο αδαπάνωσ για τον φορζα.
2. Η κεντρικι μονάδα πρζπει να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι.
3. Από τθν κεντρικι μονάδα πρζπει να ρυκμίηεται θ ϊρα, θ θμερομθνία και το κείμενο των ειςιτθρίων.
4. Σα δεδομζνα να διαφυλάςςονται από ενδεχόμενο διακοπισ τροφοδοςίασ μζςω back up battery για
χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των δϊδεκα (12) ωρϊν.
5. Η κεντρικι μονάδα να αναγνωρίηει και να διαχειρίηεται άμεςα οποιαδιποτε μονάδα του ςυςτιματοσ
βρεκεί ι προςτεκεί ςτο δίκτυο του ςυςτιματοσ. Η δυνατότθτα αυτι να υποςτθρίηεται για τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) θλεκτρονικοφσ πίνακεσ κζςεων ςυναλλαγισ, τζςςερα (04) τερματικά κζςεων εργαςίασ και
δφο (02) κεντρικοφσ θλεκτρονικοφσ πίνακεσ.
Β. ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1. Απαιτείται μία (01) εκτυπωτικι μονάδα ζκδοςθσ ειςιτθρίων.
2. Θα πρζπει να ςτθρίηεται πάνω ςε επιδαπζδια ι επιτοίχια βάςθ, εργονομικοφ φψουσ, ϊςτε
κακίςταται εφκολθ θ χριςθ τθσ από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ.

να

3. Να διακζτει χαρακτθριςτικά βαρζωσ τφπου.
4. Να παρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ ζκδοςθσ ειςιτθρίου διαφορετικισ υπθρεςίασ με αντίςτοιχα
πλικτρα ι ςυνδυαςμό πλικτρων.
5. Να διακζτει ενςωματωμζνο κερμικό εκτυπωτι.
6. Οι χαρακτιρεσ που απεικονίηονται ςτο ειςιτιριο να είναι ελλθνικοί και λατινικοί, κεφαλαία – μικρά
γράμματα ςε ποικιλία μεγεκϊν και γραμματοςειρϊν.
7. Να ζχει τθν δυνατότθτα να εκτυπϊςει επί του ειςιτθρίου οποιοδιποτε ςφντομο πρόςκετο κείμενο
απαιτθκεί με διαφορετικοφ μεγζκουσ χαρακτιρεσ είτε ςτα ελλθνικά είτε ςτα λατινικά είτε και ςτισ δφο
γραφζσ ταυτόχρονα. υναφϊσ, να υπάρχει δυνατότθτα εναλλαγισ του κειμζνου που εκτυπϊνεται ςτα
ειςιτιρια από τον χειριςτι.
8. Να ζχει τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ των ακόλουκων ςτοιχείων:
α. θμερομθνία και ϊρα
β. θ υπθρεςία για τθν οποία εκδίδεται το ειςιτιριο
γ. τουλάχιςτον τριψιφιοσ αρικμόσ προτεραιότθτασ
δ. ο μζςοσ χρόνοσ αναμονισ του ςυναλλαςςόμενου
ε. ςφντομο πρόςκετο κείμενο επιλογισ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ
9. Από τον υποψιφιο προμθκευτι κα πρζπει να δοκεί περιγραφι των διαςτάςεων των ειςιτθρίων
(πλάτοσ, μικοσ) κακϊσ και οι δυνατότθτεσ εκτφπωςθσ (τφποι και μεγζκθ γραμματοςειρϊν).
10. Η κοπι του ειςιτθρίου κα πρζπει να είναι εφκολθ.
11. Να χρθςιμοποιεί κερμικό χαρτί.
12. Σο χαρτί να μθν είναι προτυπωμζνο.
13. Να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χειριςτι του ςυςτιματοσ να προςδιορίςει με ακρίβεια λεπτοφ (πχ
00:01) τον προκακοριςμζνο χρόνο μθδενιςμοφ του αρικμοφ ςειράσ προτεραιότθτασ του ςυςτιματοσ.
Επιπλζον, να δίνεται θ δυνατότθτα μθδενιςμοφ του αρικμοφ ςειράσ προτεραιότθτασ με πλικτρο.
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14. Να ςυνοδεφεται από δζκα (10) ρολά χαρτί με δυνατότθτα εκτφπωςθσ τουλάχιςτον χιλίων πεντακοςίων
(1500) ειςιτθρίων από κάκε ρολό χαρτί.
Γ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΕΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΗ
1. Απαιτοφνται ςυνολικά δφο (02) θλεκτρονικοί πίνακεσ.
2. Να φζρουν, τυπωμζνο με ςτακερά γράμματα ι με θλεκτρονικι ζνδειξθ, τον αρικμό τθσ κυρίδασ.
3. Να ζχουν δυνατότθτα προβολισ θλεκτρονικισ ζνδειξθσ του αρικμοφ προτεραιότθτασ με τρία (03)
αρικμθτικά ψθφία με ευδιάκριτο φψοσ.
4. Οι θλεκτρονικοί πίνακεσ κζςεων ςυναλλαγισ κα τοποκετοφνται πάνω από τθν κάκε κζςθ ςυναλλαγισ.
5. Όταν ο αρικμόσ προτεραιότθτασ αλλάηει τότε να υπάρχει δυνατότθτα θχθτικισ ειδοποίθςθσ από τον
θλεκτρονικό πίνακα ενϊ ο αρικμόσ κα αναβοςβινει για ζνα χρονικό διάςτθμα και ζπειτα κα παραμζνει
ςτακερά φωτεινόσ μζχρι να αλλάξει εκ νζου.
Δ. ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
1. Απαιτοφνται ςυνολικά δφο (02) κεντρικοί θλεκτρονικοί πίνακεσ οι οποίοι κα τοποκετθκοφν αντίςτοιχα
ςτουσ χϊρουσ αναμονισ. Ο κάκε κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ να είναι δφο (02) πεδίων όπου ςτο πρϊτο
πεδίο να εμφανίηεται θ κυρίδα εξυπθρζτθςθσ και ο κωδικόσ τθσ υπθρεςίασ που εξυπθρετεί και ςτο
δεφτερο πεδίο να εμφανίηεται ο αρικμόσ που εξυπθρετείται.
2. Οι χαρακτιρεσ κα είναι ωφζλιμου φψουσ, ϊςτε να φαίνονται κακαρά ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 30
μζτρων.
3. Όταν ο αρικμόσ αλλάηει τότε αυτόσ κα αναβοςβινει για ζνα χρονικό διάςτθμα και ζπειτα κα παραμζνει
ςτακερά φωτεινόσ μζχρι να αλλάξει εκ νζου.
4. Κάκε κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ να διακζτει θχθτικι ειδοποίθςθ, θ οποία κα θχεί κατά τθν κλιςθ
του επόμενου ςυναλλαςςόμενου που πρόκειται να εξυπθρετθκεί.
Ε. ΣΕΡΜΑΣΙΚΟ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
1. Απαιτοφνται ςυνολικά δφο (02) τερματικά κζςθσ εργαςίασ.
2. Κάκε τερματικό κζςθσ εργαςίασ κα διακζτει οκόνθ LCD, θ οποία κα μπορεί να απεικονίςει τον αρικμό
του ςυναλλαςςομζνου που εξυπθρετείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ.
3. Σα τερματικά κζςθσ εργαςίασ κα είναι κατάλλθλα για επιτραπζηια τοποκζτθςθ ι επιτοίχια. Οι
διαςτάςεισ τουσ κα είναι όςο το δυνατόν μικρότερεσ, ϊςτε να μθν καταλαμβάνουν ςθμαντικό χϊρο ςτθν
επιφάνεια τθσ κζςθσ εργαςίασ.
4. Να ζχουν εργονομικι μορφι, ςτεγανότθτα για προςταςία από υγρά, αντοχι για προςταςία από
πτϊςεισ.
5. Σο τερματικό να διακζτει τα πλικτρα τα οποία να μποροφν να εκτελζςουν τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:
α. ενεργοποίθςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ
β. κλιςθ επόμενου ςυναλλαςςομζνου
γ. αλλαγι υπθρεςίασ που εξυπθρετείται από τθ κζςθ εργαςίασ
δ. επανάλθψθ θχθτικισ ειδοποίθςθσ
ε. αρικμό ατόμων ςε αναμονι
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6. Η πίεςθ του πλικτρου ςτο τερματικό κα πρζπει να ενεργοποιεί θχθτικό ςιμα, το οποίο εκπζμπεται από
το ςφςτθμα θχθτικισ ειδοποίθςθσ.
Σ. ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ
1. Η τροφοδοςία των ςυςκευϊν του ςυςτιματοσ κα γίνεται με AC, 220V. Εφόςον απαιτείται
μεταςχθματιςτισ αυτόσ κα προςφερκεί από τον ανάδοχο αδαπάνωσ για τον φορζα.
2. Η ςφνδεςθ για όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ κα είναι αςφρματθ ι (διαη) ενςφρματθ.
Ζ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Η εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα γίνει ςτο κτιριο του φορζα επί τθσ ΙΙασ Μεραρχίασ 18 ςτον Πειραιά ωσ
εξισ: Η εκτυπωτικι μονάδα, ζνασ κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ και μία θχθτικι ειδοποίθςθ κα
εγκαταςτακοφν ςτον χϊρο υποδοχισ ςτο ιςόγειο του κτθρίου. Οι δφο θλεκτρονικοί πίνακεσ κζςεωσ
ςυναλλαγισ, τα δφο τερματικά κζςεων εργαςίασ, ζνασ κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ, θ κεντρικι μονάδα
επεξεργαςίασ, λογιςμικό λειτουργίασ και μία θχθτικι ειδοποίθςθ κα εγκαταςτακοφν ςτον όγδοο (8ο)
όροφο του κτθρίου.
Η εγκατάςταςθ να γίνει με τρόπο αςφαλι και καλαίςκθτο. Για το ςκοπό αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν οι
υπάρχουςεσ ψευδοροφζσ και διελεφςεισ καλωδίων, κα εγκαταςτακοφν τα απαραίτθτα κανάλια κτλ.
Εφόςον απαιτείται για τθν τοποκζτθςθ των μονάδων, να διατεκοφν ορκοςτάτεσ και ςτθρίγματα για
ςτιριξθ είτε από τθν οροφι είτε πάνω από τθ κζςθ εργαςίασ τα οποία κα προςφερκοφν από τον ανάδοχο
αδαπάνωσ για τον φορζα.
Η. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001. Όλο το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από τθν
πιςτοποίθςθ CE.Οι ςυςκευζσ κατά τθν παράδοςι τουσ κα ςυνοδεφονται από τεχνικά εγχειρίδια που κα
περιλαμβάνουν γενικι περιγραφι του τφπου ςυςκευϊν, οδθγίεσ χριςθσ, βαςικζσ λειτουργίεσ, οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.
V. ΔΟΚΙΜΕ
Με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί δοκιμαςτικι λειτουργία επί του ςυνόλου των
ςυςκευϊν του ςυςτιματοσ ςτον χϊρο εγκατάςταςισ του ςτο περιφερειακό κτιριο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
(Τ.Ν.Μ) που βρίςκεται επί τθσ οδοφ ΙΙασ Μεραρχίασ 18 ςτον Πειραιά.
VΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει πλιρωσ ςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ οκτϊ (08) τουλάχιςτον ςτελζχθ του
φορζα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (02) εργάςιμων θμερϊν. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί από τον
Ανάδοχο ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ παράδοςθσ των ςυςκευϊν.
VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Για τα υπό προμικεια είδθ του πίνακα τθσ παραγράφου ΙΙ του παρόντοσ Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν
ωσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηονται οι τριάντα (30) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η
ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ κα πραγματοποιθκεί εντόσ τριάντα (30)
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θμερϊν από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν του πίνακα τθσ παραγράφου ΙΙ του
παρόντοσ Σεφχουσ.

VIII.ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Για τα υπό προμικεια είδθ του πίνακα τθσ παραγράφου ΙΙ του παρόντοσ Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν
ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΠ 4ο / ΑΠ.Τ.Α., Ακτι
Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1–Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ –
εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ κα πραγματοποιθκεί ςτο περιφερειακό κτίριο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (Τ.Ν.Μ)
που βρίςκεται επί τθσ οδοφ ΙΙασ Μεραρχίασ 18 ςτον Πειραιά.
IX.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι των ειδϊν κα
πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ Ειδϊν και Παραλαβισ
Τπθρεςιϊν του ΤΝΑΝΠ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η
παραλαβι κα πραγματοποιθκεί ςε δφο ςτάδια:

α) Με τθν ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, και
β) Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ - εγκατάςταςησ και ςφνδεςησ των υπό
προμήθεια ειδϊν, ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα προτεραιότθτασ να τεκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ,
κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ από τθν επιςπεφδουςα υπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–
ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΝΕΡ) περί εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων θ οποία κα πιςτοποιεί:
(i) Σθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των υπό
προμικεια ειδϊν,
(ii) Σθν πλιρθ και κανονικι λειτουργία, εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία όλοι οι απαραίτθτοι
ζλεγχοι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο V του παρόντοσ τεφχουσ για τθν ορκι λειτουργία του
ςυςτιματοσ,
(iii) Σθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο VΙ του
παρόντοσ τεφχουσ,
(iv) Σθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
X.ΕΓΓΤΗEI
(i) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ διαςφάλιςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθ χρονικι περίοδο που αναφζρεται ρθτά ςτθν τεχνικι προςφορά του και
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (03) ετϊν. Η διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του
εξοπλιςμοφ κα προςφερκεί χωρίσ κανζνα κόςτοσ για το Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ με τθ μορφι εγγφθςθσ και δωρεάν
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ςυντιρθςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ. Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα είναι ανεξάρτθτθ από τα
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ. Η διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ
καλφπτει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι /και ανωμαλίασ που δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ του
από το προςωπικό του Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (διακοπζσ ρεφματοσ
πλθμμφρεσ κ.τ.λ). Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει και να
παραδϊςει το ςφςτθμα ςε λειτουργία εντόσ εικοςιτεςςάρων (24) ωρϊν από τθν ϊρα ειδοποίθςθσ, χωρίσ
καμία άλλθ υποχρζωςθ τθσ Τπθρεςίασ. Εάν θ ανωτζρω προκεςμία δεν αποδειχκεί αρκετι, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται χωρίσ καμία υποχρζωςθ τθσ Τπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει το υπό βλάβθ τμιμα του
ςυςτιματοσ με άλλο ίδιου ι αναβακμιςμζνου τφπου, ςε καλι λειτουργία μζχρι τθν επιςκευι του.
Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εγγφθςθσ ορίηεται θ θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ .

(ii) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η
Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ πζντε (05) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και ςε κάκε περίπτωςθ τα κάτωκι:
(α) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι
ζλαβε γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων τθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τισ οποίεσ και
αποδζχεται πλιρωσ .
(β) Φωτοαντίγραφα των εγγράφων που αναφζρονται ςτο εδάφιο Η τθσ παραγράφου IV του παρόντοσ
τεφχουσ.
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»

κα πρζπει να

ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται
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υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μη ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για παράδοςθ των υπό
προμικεια ειδϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ .
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τουσ
πίνακεσ που ακολουκοφν:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

3.ΦΑΚΕΛΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το

φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του

προμθκευτι ςτον οποίο προτείνει να κατακυρωκεί θ προμικεια /παροχι υπθρεςίασ. Οι φάκελοι “ΛΟΙΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ” των ςυμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ
προςφορζσ απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ προμθκευτζσ.
Ο φάκελοσ ¨ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ¨ περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψησ τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
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υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με την προςκόμιςη του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), η αναθζτουςα Αρχή, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ (ήτοι φορολογική και αςφαλιςτική ενημερότητα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον υποψιφιο ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η Ανακζτουςα
Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο
όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ
φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και η κατακφρωςη γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε την αμζςωσ επόμενη πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προςφορά και εφόςον τα ¨Λοιπά
Δικαιολογητικά¨ πληροφν τισ προχποθζςεισ.
Γ. Νομιμοποιητικά ζγγραφα του οικονομικοφ φορζα.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ

(1)................................

Κατάςτθµα
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

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

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι
Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)

Διεφκυνςθ

Οικονομικϊν

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ
…………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των ...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ
εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ µε αρικ.
...................(7), για τθν προμικεια ςυςτιματοσ κακοριςμοφ ςειράσ προτεραιότθτασ *Αρικ. Δθμοςίευςθσ
Ανακοίνωςθσ – Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ............/.........., θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ...............(8)+. Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ
µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2. ∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυςτιματοσ κακοριςμοφ
ςειράσ προτεραιότθτασ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3. Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και
χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε
περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του
οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5.ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν ζχει
υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε
οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ
µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).
∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................
Οδηγίεσ ςυµπλήρωςησ των κενϊν διαςτηµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ
8. Αρικμόσ Πρωτοκόλλου Δθμοςίευςθσ Ανακοίνωςθσ, είδοσ και ποςότθτα προμικειασ – Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10. Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοματεπϊνυμο
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