ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣHN ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΛΑΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ - ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ - ΧΩΡΩΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΜΟΝΙΜΟΤ ΕΡΜΑΣΟ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟΤ
ΚΑΦΟΤ ΠΛ-414

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν εκτζλεςθ ελαςματουργικϊν εργαςιϊν,
τθν ςυντιρθςθ και των και τον κακαριςμό των δεξαμενϊν αποκικευςθσ πετρελαίου και των χϊρων τοποκζτθςθσ
μόνιμου ζρματοσ αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΠΛ 414
ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δζκα χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (#10.200#), το οποίο επιμερίηεται ωσ
ακολοφκωσ:
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Επιςκευι-ςτεγανοποίθςθ κυρϊν
δεξαμενϊν καταςτρϊματοσ – Κακαριςμόσ
δεξαμενϊν πετρελαίου – Απαλλαγι από
επικίνδυνα αζρια (gas free)
Εξάρμοςθ μόνιμου ζρματοσ –
αποςκωριαςμόσ αυτοφ –
αποςκωριαςμόσ/ βαφι μεταλλικϊν
επιφανειϊν ζδραςθσ του μόνιμου
ζρματοσ – επανατοποκζτθςθ αυτοφ

ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΩΡΙ
Φ.Π.Α.

cpv

#6.100,00€#

50640000-3
#4.100,00€#

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των περιγραφομζνων υπό εκτζλεςθ
εργαςιϊν του παραπάνω πίνακα είτε για κάκε μία από αυτζσ.
IΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
IV. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
1. Επιςκευι-ςτεγανοποίθςθ κυρϊν δεξαμενϊν καταςτρϊματοσ – Κακαριςμόσ δεξαμενϊν πετρελαίου –
Απαλλαγι από επικίνδυνα αζρια (gas free)
Επιςκευι/αποκατάςταςθ ςτεγανότθτασ μεταξφ κυρϊν δεξαμενϊν και καταςτρϊματοσ, ςε πζντε (5)
ανκρωποκυρίδεσ/ειςόδουσ ςε δεξαμενζσ που βρίςκονται επί του καταςτρϊματοσ ςτο επίςτεγο του ΠΠΛ-414, όπωσ
επίςθσ και τον κακαριςμό των δεξαμενϊν αποκικευςθσ πετρελαίου. Οι δεξαμενζσ περιγράφονται ωσ κάτωκι:
α) Αριςτερι και Δεξιά δεξαμενι πετρελαιοειδϊν καταλοίπων. *Δφο (2) ανκρωποκυρίδεσ+.
β) Αριςτερι και Δεξιά δεξαμενι αποκικευςθσ πετρελαίου. *Δφο (2) ανκρωποκυρίδεσ+.
γ) τεγανι δεξαμενι (cofferdam). *Μία (1) ανκρωποκυρίδα+.
ε κάκε περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ βαρφνονται με το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν που τυχόν απαιτθκοφν για τθν
ολοκλιρωςθ των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν, με τα ζξοδα των μετριςεων, το κόςτοσ που απορρζει απ’ τθ διαδικαςία
κακαριςμοφ των δεξαμενϊν και τθν απαλλαγι τουσ από επικίνδυνα αζρια (gas free) κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ
κόςτοσ που κα προκφψει προκειμζνου οι εργαςίεσ να εκτελεςτοφν με αςφάλεια ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Διατάξεισ.
2. Εξάρμοςθ μόνιμου ζρματοσ – αποςκωριαςμόσ αυτοφ – αποςκωριαςμόσ/ βαφι μεταλλικϊν επιφανειϊν
ζδραςθσ του μόνιμου ζρματοσ – επανατοποκζτθςθ αυτοφ

υντιρθςθ των διαμεριςμάτων/χϊρων τοποκζτθςθσ του μόνιμου ζρματοσ. Σο Αντιρρυπαντικό κάφοσ ΠΠΛ414 φζρει από τθν ναυπιγθςι του, μόνιμο ζρμα ςυνολικοφ βάρουσ δώδεκα μετρικών τόνων και οχτακοσίων
εβδομήντα κιλών (12,87 Tm) κατανεμθμζνο ωσ εξισ:
Α) 2,75 τόνοι ςε μορφι μεταλλικϊν πλακϊν από χυτοςίδθρο κατανεμθμζνο κάτω από τισ καμπίνεσ πλθρϊματοσ
Αριςτερά και Δεξιά
Β) 10,12 τόνοι ςε μορφι ςφαιριδίων από χυτοςίδθρο κατανεμθμζνο ςε δεξαμενι, κάτω από τθν κλιματιςτικι
μονάδα.
Σο ανωτζρω μόνιμο ζρμα λόγω τθσ φφςθσ του υλικοφ του, από τθν πάροδο των ετϊν και τθ ςυςςϊρευςθ υγραςίασ,
ζχει υποςτεί φυςιολογικι φκορά (οξείδωςθ) που δφναται να επθρεάςει και τθ γάςτρα του ΠΠΛ-414. Κατόπιν
τοφτου θ εξαγωγι του μόνιμου ζρματοσ, θ ςυντιρθςι του κακϊσ επίςθσ και θ ςυντιρθςθ των ςθμείων ζδραςθσ –
ζχμαςθσ κρίνεται αναγκαία (αποςκωριαςμόσ- βαφι μεταλλικϊν επιφανειϊν). ε κάκε περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ
αναλαμβάνουν όλα τα ζξοδα που αφοροφν τυχόν αντικατάςταςθ με νζα, λόγω φυςιολογικισ φκοράσ, μζςων
ςτιριξθσ/ζχμαςθσ/ζδραςθσ του ζρματοσ (Μεταλλικζσ λάμεσ, κοχλίεσ κτλ) όπωσ επίςθσ και τυχόν προςκικθσ ςε
βάροσ που απαιτθκεί (ανάλογου χυτοςιδερζνιου υλικοφ) κατά τθν άρμωςθ του ζρματοσ ζωσ το βάροσ που
προβλζπεται από τα καταςκευαςτικά ςχζδια και εγχειρίδια. Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ αναλαμβάνουν όλα τα ζξοδα
για τθ βαφι μεταλλικϊν επιφανειϊν εδράςεωσ του μόνιμου ζρματοσ

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 ανταλλακτικά που τυχόν κα απαιτθκοφν (ελάςματα-κοχλίεσ-επικζματα-παρεμβφςματα) κα
είναι καινοφρια και κα πλθροφν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του ςκάφουσ.
2) Η εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ναυτικισ τζχνθσ - ελλθνικισ
νομοκεςίασ ενϊ τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν (ελάςματα-κοχλίεσ κτλ) για τθν ολοκλιρωςθ των υπό
εκτζλεςθ εργαςιϊν κα είναι καινοφρια και κα πλθροφν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του ςκάφουσ.
Επιπροςκζτωσ τα χρϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο κα είναι κατάλλθλα για ναυτικι χριςθ και
πιςτοποιθμζνα από αναγνωριςμζνο οργανιςμό (νθογνϊμονα).
VI. TΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Σο ακριβζσ ςθμείο των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν κα προςδιοριςτεί ςτον ανάδοχο/αναδόχουσ με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
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 Κυβερνιτθ ΠΛ-414, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται:
(Α) Αναφορικά με τθν επιςκευι-ςτεγανοποίθςθ κυρϊν δεξαμενϊν καταςτρϊματοσ – Κακαριςμόσ δεξαμενϊν
πετρελαίου – Απαλλαγι από επικίνδυνα αζρια (gas free):
(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.
(ii) Ότι επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςτεγανότθτα μεταξφ καταςτρϊματοσ και κυρϊν δεξαμενϊν, όπωσ επίςθσ και
θ ςτεγανότθτα κυρϊν των δεξαμενϊν που περιγράφονται. Η δοκιμι κα εκτελεςτεί με προβολι νεροφ με οκόνινο

ςωλινα πυρόςβεςθσ διαμζτρου τουλάχιςτον μιάμιςθσ ίντςασ (1,5‘’) πίεςθσ τουλάχιςτον δφο (2) bar ςτα ςθμεία
των εργαςιϊν επί δεκαπζντε λεπτά (15’) τθσ ϊρασ.
2) Αναφορικά με τθν εξάρμοςθ μόνιμου ζρματοσ – αποςκωριαςμόσ αυτοφ – αποςκωριαςμόσ/ βαφι μεταλλικϊν
επιφανειϊν ζδραςθσ του μόνιμου ζρματοσ – επανατοποκζτθςθ αυτοφ

(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
Α. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
(I) 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. Η ιςχφσ τθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα που κα
απαιτθκεί μζχρι περάτωςθσ των εργαςιϊν και τθν οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
(ΙΙ) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν χοριγθςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ πζντε
(05) 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 δαπανϊν που κα απαιτθκοφν
για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, (π.χ. μετάβαςθ τεχνικοφ ςε ζδρα υπαγωγισ ςκάφουσ, κόςτοσ εργαςιϊν
αποκατάςταςθσ βλάβθσ – κόςτοσ ανταλλακτικϊν).
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 (εκτζλεςθ ελαςματουργικϊν εργαςιϊν, τθν ςυντιρθςθ και των και τον κακαριςμό των
δεξαμενϊν αποκικευςθσ πετρελαίου και των χϊρων τοποκζτθςθσ μόνιμου ζρματοσ αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ
ΠΠΛ 414),
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ( 16 – 07 – 2019),
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 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

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ οικονομικι
προςφορά.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, 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 ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ 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.
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 τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
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 Κατακφρωςθσ¨ πλθροφν τισ
προχποκζςεισ.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ
Κατάςτθµα
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ Σ.Κ. FAX)

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

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

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ
Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)
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 φµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν παροχι
υπθρεςιϊν
..............................(αρικ.προκιρυξθσ............/..........,
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 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)............................. 31431000-6

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων :
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, Α.Φ.Μ. αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ φμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10. Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

