ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣHN ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟΤ
ΚΑΦΟΤ ΠΛ-414

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν για τθν
εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων απομακρυςμζνου ελζγχου του αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΠΛ 414
ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων και εξιντα ευρϊ (#5.060#), το οποίο επιμερίηεται ωσ
ακολοφκωσ:
Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ,
χϊρων πλοίου , αποτελοφμενο από
καταγραφικό δεκαζξι (16) ςθμείων –
οκόνθ ελζγχου – οκτϊ (08) κάμερεσ.
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου κυτϊν
πλοίου, αποτελοφμενο από τζςςερισ (04)
αιςκθτιρεσ και πίνακα ελζγχου.
Ζλεγχοσ και ρυκμίςεισ οργάνων
παρακολοφκθςθσ καλισ λειτουργίασ των
κυρίων μθχανϊν και των βοθκθτικϊν
μθχανθμάτων

ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΩΡΙ
Φ.Π.Α.

cpv

#2.470,00€#

32235000-9

#2.150,00€#

35120000-1

#440,00€#

35120000-1

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των περιγραφομζνων υπό εκτζλεςθ
εργαςιϊν του παραπάνω πίνακα είτε για κάκε μία από αυτζσ. Σα υλικά που κα απαιτθκοφν βαρφνουν τον
προμθκευτι.
IΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
IV. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
1. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ
Η προμθκεφτρια εταιρία αναλαμβάνει το κόςτοσ εγκατάςταςθσ– διαςφνδεςθσ – ςτεγανοποίθςθσ ςε όλθ τθν
διαδρομι τθσ καλωδίωςθσ που αφορά τισ 8 κάμερεσ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ τουσ (κα υποδειχτοφν ακριβζσ επί
τόπου από τον προϊςτάμενο) κακϊσ επίςθσ τισ (οκτϊ)8 κάμερεσ, του καταγραφικοφ και τθσ οκόνθσ (Monitor).
Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ των υλικϊν περιγράφονται ωσ κάτωκι:
1) Σο καλϊδιο των καμερϊν κα είναι τφπου: UTP CAT 6 CCA Μαφρο Εξωτερικοφ χϊρου (PET) με πιςτοποίθςθ
CE, SGS, ROHS.
2) Οι οκτϊ (8) κάμερεσ κα είναι τφπου HDCVI BULLET. : α) Ανάλυςθσ 5MP, β) Φακόσ 3,6mm, γ) Προςταςία
IP67, δ) Mοίρεσ 77,5, ε) Φακόσ ΙR LED εμβζλειασ 80 μζτρων.
3) Σο καταγραφικό κα είναι 16 ςθμείων (16+8Ch): α) Εγγραφισ 4Κ ςτα 7FPS, β) Μζγιςτθ ανάλυςθ CVI καμερϊν
8.0ΜΡ, γ) υμπίεςθ Η.265+.
4) Η οκόνθ κα είναι τουλάχιςτον 19 ιντςϊν με ανάλυςθ 1600 x 900, με ειςόδουσ HDMI & VGA, υποδοχι VESA
και ελάχιςτο χρόνο απόκριςθσ μόλισ 5ms.
ε κάκε περίπτωςθ ο προμθκευτισ βαρφνεται με το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν - υλικϊν που τυχόν απαιτθκοφν
επιπλζον για τθν ολοκλιρωςθ των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν, προκειμζνου οι εργαςίεσ να εκτελεςτοφν με αςφάλεια
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Διατάξεισ.

2. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου κυτϊν πλοίου

Η προμηθεύηρια εηαιρία αναλαμβάνει ηο κόζηος εγκαηάζηαζης– διαζύνδεζης – ζηεγανοποίηζης ζε όλη ηην
διαδρομή ηης καλωδίωζης ποσ αθορά ηα ηέζζερα (04) ζημεία ηων αιζθηηήρων (κα υποδειχτοφν ακριβζσ επί
τόπου από τον προϊςτάμενο) κακϊσ επίςθσ το καλϊδιο, τον πίνακα ανίχνευςθσ διαρροισ και τουσ αιςκθτιρεσ
ζνδειξθσ ςτάκμθσ υγροφ.
Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ των υλικϊν περιγράφονται ωσ κάτωκι:
1) Σο καλϊδιο για τουσ αιςκθτιρεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου οπλιςμζνο, διατομισ 2*1,5mm2 , FMGCG Καλϊδιο επικοινωνίασ & ελζγχου με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
1. Αγωγόσ επικαςςιτερωμζνοσ ι απλόσ CL2 ι CL5 αγωγόσ
2. Μόνωςθ HEPR
3. Εςωτερικι μόνωςθ από λάςτιχο ι πολυεςτζρα
4. Πλζγμα οπλιςμοφ
5. Εξωτερικι μόνωςθ από λάςτιχο χλωροπρενίου για αντοχι ςε λάδια, πετρζλαια και φλόγα
6. Ονομαςτικι τάςθ: 250V
7. Θερμοκραςία λειτουργίασ: -40 to 90 ˚C.
8. τοιχεία πυρινα: φμφωνα με πρότυπα DIN 89159
9. Χρωματιςμόσ: Μαφρο
10. Οδθγίεσ: DIN 89159, IEC 60332-3-22 CAT. A, IEC 60332-1
2) Ο πίνακασ ανίχνευςθσ διαρροισ κα είναι 4 ςθμείων με θχθτικι και οπτικι ζνδειξθ με δυνατότθτα ςίγαςθσ
και αυτόματθ ενεργοποίθςθ του θχθτικοφ alarm μόλισ ενεργοποιθκεί θ επόμενθ ηϊνθ ι ίδια.
3) Οι αιςκθτιρεσ ζνδειξθσ ςτάκμθσ υγροφ για τθν ανίχνευςθ φπαρξθσ διαρροισ κα είναι με τισ κάτωκι
προδιαγραφζσ:
Φλοτζρ 12/24/30V που κα ενεργοποιεί αυτόματα τον πίνακα ανίχνευςθσ διαρροισ όταν το νερό υπερβεί το
αποδεκτό επίπεδο και κα απενεργοποιείται όταν αφαιρεκεί το νερό. Δοκιμαςμζνο για 500.000 κφκλουσ.
Πιςτοποιιςεισ : ιμανςθ CE 94/25/ ECC. ISO8846 Μικρά κάφθ.
Ηλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα 89/336 / EEC. EN51014 1993 / ραδιοςυχνότθτα.
ε κάκε περίπτωςθ ο προμθκευτισ βαρφνεται με το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν - υλικϊν που τυχόν απαιτθκοφν
επιπλζον για τθν ολοκλιρωςθ των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν, προκειμζνου οι εργαςίεσ να εκτελεςτοφν με αςφάλεια
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Διατάξεισ.
3. Ζλεγχοσ και ρυκμίςεισ οργάνων Γζφυρασ και Μθχανοςταςίου
Η προμηθεύηρια εηαιρία αναλαμβάνει ηο κόζηος ελέγτοσ και ρυκμίςεων των οργάνων Γζφυρασ και Μθχανισ
για τθν ακριβι ζνδειξθ και παρακολοφκθςθ καλισ λειτουργίασ των κυρίων μθχανϊν και των βοθκθτικϊν
μθχανθμάτων

V. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
1) Η εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ ενϊ τα υλικά - ανταλλακτικά που κα απαιτθκοφν κα είναι καινοφρια και κα πλθροφν τισ τεχνικζσ
απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και τα πρότυπα διεκνϊν οργανιςμϊν .
2) Η προμθκεφτρια εταιρία κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2015 και να είναι εγγεγραμμζνθ ςτο
Εκνικό Μθτρϊο Παραγωγϊν (Ε.Μ.ΠΑ.).

VI. TΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν περιοχι ελλιμενιςμοφ του ςκάφουσ ςτθ οφδα .

VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δεν κα ξεπερνά τισ είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ για κάκε μία από τισ
εργαςίεσ του πίνακα τθσ παραγράφου ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ, ο οποίοσ κα άρχεται από τθν επομζνθ θμζρα από
τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων. Οι εργαςίεσ δφναται να εκτελεςτοφν παράλλθλα.
VΙΙI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν κα
πραγματοποιθκεί από τθν επιςπεφδουςα υπθρεςία (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) ενϊ θ παραλαβι κα γίνει από τθν αρμόδια
επιτροπι Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ Ειδϊν και Παραλαβισ Τπθρεςιϊν του ΤΝΑΝΠ κατόπιν ςχετικισ
Τπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ/Βεβαιϊςεων Προϊςταμζνου ςκάφουσ ΠΛ-414, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται:
1. Αναφορικά με τθν Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ:
(i) H αρτιότθτα και θ επιμζλεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν Ναυτικι πρακτικι, τουσ Νόμουσ και τισ
διατάξεισ οι οποίεσ ιςχφουν ςτθν χϊρα μασ.
2. Αναφορικά με τθν Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου κυτϊν πλοίου:
(i) H αρτιότθτα και θ επιμζλεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν Ναυτικι πρακτικι, τουσ Νόμουσ και τισ
διατάξεισ οι οποίεσ ιςχφουν ςτθν χϊρα μασ.
3. Αναφορικά με τον Ζλεγχο και ρυκμίςεισ οργάνων Γζφυρασ και Μθχανοςταςίου:
(i) H αρτιότθτα και θ επιμζλεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν Ναυτικι πρακτικι, τουσ Νόμουσ και τισ
διατάξεισ οι οποίεσ ιςχφουν ςτθν χϊρα μασ.

ΙΧ. ΕΓΓΤΗΕΙ
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν χοριγθςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ δφο
(02) ετϊν θ οποία κα άρχεται από τθν επομζνθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των εκτελεςκζντων εργαςιϊν. φμφωνα
με αυτιν ο ανάδοχοσ κα δεςμεφεται ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ τυχόν δαπάνθσ (ανταλλακτικϊν –
εργαςιϊν) που απαιτείται για τθν αποκατάςταςθ .

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφονται
ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι:
α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ ( υςτιματα Απομακρυςμζνου Ελζγχου αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΠΛ 414),
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (……. – …… – 2020),
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο
των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι:

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του προςφζροντοσ ςφμφωνα με τισ παραπάνω τεχνικζσ απαιτιςεισ και ςε κάκε
περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία
ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
-Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν.
-Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία – μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
-Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ
ακολουκεί:
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΡΓΑΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Α/Α

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ
(άνευ
ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβανο
μζνων νομίμων
κρατιςεων)

ςφμφωνα με τον πίνακα που

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(άνευ
ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβαν
ομζνων νομίμων
κρατιςεων)

1.

2.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

3. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./Κ.Λ. ΧΑΝΩΝ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ,
όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο
οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ “ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ” και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα
περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:

Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, 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 υμβουλίου Ανϊνυμων
Εταιριϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του άρκρου 80, του Ν. 4412/2016
(Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986
(Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
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 (ιτοι φορολογικι
και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
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 θ ανάκεςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι
οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

