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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Του ΠΟΛΙΤΗ
Α/ΛΣ –ΕΛΛΗΝ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
ΤΜΗΜΑ Β΄

Πειραιάς 07 / 06 /2011
Αριθ. ∆ιακήρυξης: 03 /2011
Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 03 /2011

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ταχ. ∆/νση: Ακτή Βασιλειάδη,Πύλη Ε2
Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
Τηλ.: 210 4064226
FAX: 210 4064239

ΕΙ∆ΟΣ: Επισκευή και Προµήθεια Εξοπλισµού
Ελικοπτέρων Λ.Σ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #875.016,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ όπου ορίζεται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας διακήρυξης)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ακτή Βασιλειάδη,Πύλη Ε2
22-07-2011
Παρασκευή
10.00
ος
Όροφος 3
Αίθουσα 317
----------------------------------------------------------------------------------------------------Τεχνικές
Ηµεροµηνία αποστολής
Προδιαγραφές
ανακοίνωσης προς δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΝΑΙ
09-06-2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανακοίνωσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
10-06-2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης της ανακοίνωσης
στις Ελληνικές Εφηµερίδες
11-06-2011
____________________________________________________________________
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην
Ιστοσελίδα
09-06-2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :
α) Του Ν. 2286/95 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (Α΄19) όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν. 2741/99 (A΄ 199).
β) Του Ν. 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α΄247) και
του Ν.3871/10 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (Α΄141)
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γ) Του Π.∆. 118/07 "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου" (Α΄150)
δ) Του Ν. 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».(Α΄173)
ε) Του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
στ) Του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(Α΄68)
ζ) Του Ν3801/09 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» (Α΄163)
η) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Α΄248).
θ) Του Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συµφωνίας ∆ηµοσίων συµβάσεων προµηθειών» (A΄ 139).
ι) Του Π.∆ 60/07 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων ,προµηθειών και
Υπηρεσιών»(Α΄64).
ια) Του Π.∆. 242/99 «Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201) όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆.
232/01 (Α΄175) και 320/01 (Α΄217).
ιβ) Των Π.∆. 96/10 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» και 127/10 (Α΄214)
«Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων...» σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ.(3) του οποίου, η ∆/νση Προµηθειών και Κτιριακών
Εγκαταστάσεων του ΥΘΥΝΑΛ εξυπηρετεί και τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠτΠ.
ιγ) Του Ν.3886/10 «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» (Α΄173)
ιδ) Του Ν.3861/10 (Α΄112)«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
2. Τις Αποφάσεις:
α) Την αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών «περί αποδεικτικού ενηµερότητας
προς χρέη προς το ∆ηµόσιo» (Β΄508).
β) Την αριθ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών «περί µη υπαγωγής σε τέλος
χαρτοσήµου των αιτήσεων και προσφορών συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς».
γ) Την αριθ. 5315.1/09/11/28-03-2011
Απόφαση "Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων
∆ιαγωνισµών, Παραλαβής ειδών και Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προσφυγών ".
δ) Την αριθ. HOME/2009/EBFX/SA/1014 συµφωνία επιχορήγησης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την οποία
εντάχθηκε το έργο στις «Ειδικές ∆ράσεις ΤΕΣ 2009».
ε) Την πρόταση του Υπ.Προστασίας του Πολίτη µε Α.Π.1312.1.1/01/2011/10/02/2011 και το αριθ.ΦΕΣ
2217.70/09/2011/13-01-2011 ΥΠτΠ/ΛΣ/∆Α/ΕΚΘΑΣ.
στ) Την αριθ. 7997/∆Ε-827/22-02-2011 Απόφαση ΥΠΟΙΑΝ/ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝ∆.& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2011, στη ΣΑΕ-150/2.

Ένταξης του

ζ) Την αριθ.πρωτ.5331.1/13-Γ 80 /10/27-09-2010 Απόφαση ΥΠτΠ/ΓΓΑΝ/Γ∆∆Υ/∆ΠΚΕ Γ΄ συγκρότησης Επιτροπής
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
η) Την αριθ. 5321.4/55/11/07-6-2011 ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./∆ΠΚΕ Β΄ Απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού
3. Τα έγγραφα:
α) Τις τεχνικές προδιαγραφές για την επισκευή και προµήθεια εξοπλισµού ελικοπτέρων ΛΣ. όπως ορίζονται στο από
24/11/2010 Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.
β) Το ΩΠ 111335/03-11 και 06094/04-11 ΥΠτΠ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ και το αρ.ΦΕΣ 5300/07/11/06-04-2011 ΥΠτΠ/Α/ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/∆ΕΜΕΜ Β΄
γ) Το αριθ.ΦΕΣ 7127.14/01/11/13-04-2011 ΥΠτΠ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ
ο

δ) Το αριθ.πρωτ. 8000/20/2120-α΄ έγγραφο του ΥΠτΠ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 7 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ/ΜΟΝΑ∆Α Γ΄ΕΛΕΓΧΟΥ.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Τακτικό διαγωνισµό διεθνούς συµµετοχής, ανοικτής διαδικασίας µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για
την επισκευή και προµήθεια εξοπλισµού ελικοπτέρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι µέχρι και VΙ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΥΠτΠ, ΣΑΕ 150/2 ,συγχρηµατοδοτούµενο έργο
«Ειδικές ∆ράσεις του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) 2009 αριθ.υποέργου 1014» όπου η χρηµατοδότηση της
Ε..Ε.. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% συνιστά την εθνική συµµετοχή.
3.

4.

Ο ∆ιαγωνισµός κατάθεση – άνοιγµα προσφορών θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 40 ηµερών (άρθρο
32,παρ.2,5,6 του Π.∆.60/07) από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού στην Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιεύθυνση Προµηθειών
& Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Τµήµα Β΄
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2
Λιµάνι Πειραιά
ΤΚ 18510
Τηλ:.210 4064226
Fax 210 4064239

22-07-2011

ΗΜΕΡΑ

Παρασκευή

ΩΡΑ

10.00

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται
από την Υπηρεσία.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
5.

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κυρωθεί σε
αυτή η σύµβαση εφόσον αυτό της ζητηθεί για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

6. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα I-V που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας:
Παράρτηµα I Στοιχεία υπό εκτέλεση έργου
Παράρτηµα II Γενικοί όροι
Παράρτηµα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές
Παράρτηµα IV Υπόδειγµα σύµβασης
Παράρτηµα V Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

7. Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπ/σης αξίας και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (07) µήνες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση τµηµατικής προσφοράς ανά είδος
(όπως έχουν οµαδοποιηθεί στο Παράρτηµα Ι), το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα πρέπει να
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η
προσφορά (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνη ως προς το περιεχόµενό της µε το υπόδειγµα Α του
Παραρτήµατος V της παρούσας.
8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους θα παρέχονται από την ∆/νση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων,
ος
Ακτή βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιµάνι Πειραιά, Πειραιάς, 3 όροφος, τηλ. 210- 406 4226, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30 µ.µ. απ’ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της
παρούσας διακήρυξης.
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Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες µέχρι οκτώ (08)
ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παραγ. 2, περ. (α) του Π∆ 118/07
αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (03) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (06) ηµερών πριν την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών χωρίς ο προσφέρων
να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. (α) του Π.∆. 118/07.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
9. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, στον Ελληνικό Τύπο, θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που ανακηρυχθεί ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων
δικαιολογητικών, στη δε Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10. H περίληψη της παρούσας να αποσταλεί προς δηµοσίευση, στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο
φύλλο διακηρύξεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες καθώς και σε µία
εβδοµαδιαία και µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Επίσης να κοινοποιηθεί στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις
Πρεσβείες, τα Επιµελητήρια και τους Συνδέσµους και να καταχωρηθεί ολόκληρο το κείµενο της ∆ιακήρυξης στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου στο ∆ιαδίκτυο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Πρόεδρο Επιτροπής Προµηθειών
Πλ/ρχο ΛΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡ∆Ο ∆. (∆ΛΑ)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Περίληψη ∆ιακήρυξης)
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
2. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
Ξενοφώντος 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ
3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδηµίας 18, 106 71 ΑΘΗΝΑ
5. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Κάνιγγος 27, 106 82 ΑΘΗΝΑ
6. ΤΕΕ Καραγιώργη Σερβίας 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδηµίας 7, 106 31 ΑΘΗΝΑ
8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λουδοβίκου 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστηµίου 44, 106 79 ΑΘΗΝΑ
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ
11. ΕΟΜΜΕΧ
Ξενίας 16 και Έβρου, 115 28 ΑΘΗΝΑ
12. ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ
01. Εµπορικός ακόλουθος Βρετανικής Πρεσβείας Αθηνών
Πλουτάρχου 1, 106 75 ΑΘΗΝΑ
02. Εµπορικός ακόλουθος ΗΠΑ Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Σοφίας 91, 115 21 ΑΘΗΝΑ
03. Εµπορικός ακόλουθος Βελγικής Πρεσβείας Αθηνών
Σέκερη 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ
04. Εµπορικός ακόλουθος Σουηδικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, 106 74 ΑΘΗΝΑ
05. Εµπορικός ακόλουθος Γαλλικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Σοφίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ
06. Εµπορικός ακόλουθος Γερµανικής Πρεσβείας Αθηνών
Kαραολή και ∆ηµητρίου 3, 106 78 ΑΘΗΝΑ
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07. Εµπορικός ακόλουθος Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών
Σέκερη 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ
08. Εµπορικός ακόλουθος Ισπανικής Πρεσβείας Αθηνών
Β. Κων/νου 44 ,116 35 ΑΘΗΝΑ
09. Εµπορικός ακόλουθος Ολλανδικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 5-7, 106 74 ΑΘΗΝΑ
10. Εµπορικός ακόλουθος ∆ανικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Σοφίας 11, 106 71 ΑΘΗΝΑ
11. Εµπορικός ακόλουθος Πορτογαλικής Πρεσβείας Αθηνών
Καρνεάδου 44-46, 106 76 ΑΘΗΝΑ
12. Εµπορικός ακόλουθος Ιρλανδικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, 106 74 ΑΘΗΝΑ
13. Πρεσβεία Λετονίας
Β. Κων/νου 38 ,116 35 ΑΘΗΝΑ
14. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ Ερατοσθένους 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ
Α
15.
–‘’ΑΥΣΤΡΙΑΣ Γ΄ Σεπτεµβρίου 43 , 104 33 ΑΘΗΝΑ
16.
–‘’ΙΣΡΑΗΛ Μαραθωνοδρόµων 1, 154 27 ΑΘΗΝΑ
17.
–‘’ΙΑΠΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
18.
–‘’ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Σκουφά 11-13, 106 73 ΑΘΗΝΑ
19 .
–‘’ΚΙΝΑΣ Κρίνων 24, 154 52 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
20.
–‘’ΚΡΟΑΤΙΑΣ Τζαβέλα 4, 154 52 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
21.
–‘’ΚΑΝΑ∆Α Ιωάννου Γενναδίου 4, 115 21 ΑΘΗΝΑ
22.
–‘’ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 59, 115 21 ΑΘΗΝΑ
23.
–‘’ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ∆ηµ. Σούτσου 37 & Αναστ. Τσόχα 24, 115 21 ΑΘΗΝΑ
24.
–‘’ΠΟΛΩΝΙΑΣ Χρυσανθέµων 22, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
25.
–‘’ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ Λ. Κηφισίας 60, 151 25 ΑΘΗΝΑ
26.
–‘’ΤΣΕΧΙΑΣ Γ. Σεφέρη 6, 154 51 Π. ΨΥΧΙΚΟ
27.
–‘’ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ Λ. Βασ. Σοφίας 106, 115 27 ΑΘΗΝΑ
28.
–‘’ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Σ. ∆έλτα 2-4, 152 37 ΦΙΛΟΘΕΗ
29.
–‘’ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ιασίου 2, 115 21 ΑΘΗΝΑ
30.
–‘’ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Εµµ. Μπενάκη 7, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
31.
–‘’ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ Νικηφ. Λύτρα 28, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
32.
–‘’ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Γεωρ. Σεφέρη 4, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
33.
–‘’ΕΣΘΟΝΙΑΣ Μεσογείων 2, 115 27 ΑΘΗΝΑ
34.
–‘’ΚΥΠΡΟΥ Ηροδότου 16, 106 74 ΑΘΗΝΑ
35.
–‘’ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ
36.
–‘’ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Μαβίλη 10, 154 52 Π. ΨΥΧΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ(Απόφαση)
1.ΥΠτΠ/Γραφ.κ.ΥΠτΠ
2. ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γραφ.κ.ΓΓ
3.ΥΠτΠ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ Γραφ.κ.Α/ΛΣ
4.ΥΠτΠ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /Γραφ.κ.Β/ΥΛΣ
5.ΥΠτΠ/ΛΣ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ∆ΕΜΕΜ Β΄
6.ΥΠτΠ/ΛΣ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΥΕΜ/ΜΕΛΣ
7.ΥΠτΠ/ΛΣ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /∆ΟΥ Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ(Απόφαση):
1.ΥΘΥΝΑΛ/Γραφ. κ. ΥΘΥΝΑΛ
2.ΥΘΥΝΑΛ/Γραφ. κ. Γ.∆.∆.Υ
3.ΥΘΥΝΑΛ/∆ΠΚΕ.Α΄-Γ΄
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Επισκευή και προµήθεια εξοπλισµού ελικοπτέρων ΛΣ

CPV
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

34731700-7
ΥΠτΠ/ΛΣ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Τέσσερις (04) µήνες από την υπογραφή των σχετικών
συµβάσεων
1.Τα προς συντήρηση είδη (Πίνακας 1):Βάση Ελικοπτέρων
Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας)
2.Τα προς προµήθεια είδη (Πίνακας 2):ΚΕΦ/ΛΣ (Μυκάλης
70,Καµίνια, Πειραιάς εκτός από τα είδη (ζ) και (η) που θα
παραδοθούν στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι,
Μαραθώνας).

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
ΣΑΕ
150/2
συγχρηµατοδοτούµενο έργο «Ειδικές ∆ράσεις του Ταµείου
Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) 2009 αριθ.υποέργου 1014» µε
χρηµατοδότηση 80% του ποσού από την Ε.Ε. και το 20%
από εθνική συµµετοχή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 8% επί της καθαρής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών –
εργασιών (αφαιρουµένων κρατήσεων και ΦΠΑ) και 4% επί της καθαρής συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια
ειδών και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία (Ν. 2198/94 – Α΄24).
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από ΄Ελληνα αντιπρόσωπο οίκου στο εξωτερικό το ποσοστό της ανωτέρω
παρακράτησης φόρου εισοδήµατος για τα ποσά της αµοιβής του ανέρχεται σε 15% (Ν. 1882/90) – (Α΄ 43).
∆εκτές θα γίνονται και τµηµατικές προσφορές για οποιοδήποτε από τα προς συντήρηση ή/ και προς προµήθεια είδη.
Οι εργασίες και τα υλικά που αποτελούν εξοπλισµό του Ε/Π και των πληρωµάτων κατά την πτήση δεν βαρύνονται µε
ΦΠΑ, ήτοι όλες οι εργασίες του Πίνακα 1 και από τα υλικά του Πίνακα 2 τα υπό α/α (η) και (ιε) απαλλάσσονται του εν
λόγω φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Α΄248).
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Πίνακας 1: Συντήρηση υλικών (µονάδες – συγκροτήµατα) Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α

p/n υλικού

Περιγραφή Υλικού

Προϋπολογισµός
Ποσότητα

Μονάδα

ΑΠΑΛΛΑΣ
ΣΕΤΑΙ
ΦΠΑ

α.

LEG, MAIN LANDING GEAR (LH)

18785-200

1

τεµ

41.400€

β.

LEG, MAIN LANDING GEAR (RH)

18786-200

1

τεµ

41.400€

γ.

AUXILIARY LANDING GEAR LEG

18740-111

1

τεµ

34.125€

δ.

CYLINDER ASSEMBLY 7,93L

158991-2

10

τεµ

21.750€

ε.

ELECTRONIC BOX

61148-016

3

τεµ

51.750€

στ. ACOUSTIC BEACON

DK100

6

τεµ

19.800€

ζ.

ANTENNA DRIVE ASSY DA1203

4000504-0301

6

τεµ

48.150€

η.

CHRONOMETER NVG

B1894522284DN

6

τεµ

5.310€

θ.

CONTROL BOX KFS 576A

071012820086

2

τεµ

9.300€

ι.

CONTROL BOX

071012830038

2

τεµ

9.300€

ια. SYMBOL GENERATOR

066-04021-1111

1

τεµ

6.825€

ιβ. ED551A SCREEN

066-03137-3200

1

τεµ

18.750€

ιγ. PITCH ROLL TRIM ACTUATOR

418-00500-001

1

τεµ

10.125€

ιδ. AIR DATA 87 MODULE

418-00475-550

2

τεµ

14.250€

ιε. BATTERY EMERGENCY LIGHTING

B1250000

3

τεµ

14.400€

418-00468-800

1

τεµ

14.100€

ιζ. MST 67A TRANSCEIVER

066011430601

1

τεµ

7.500€

ιη. KNR 634 RECEIVER

066-01078-0010

1

τεµ

3.810€

ιθ. TRANSCEIVER,KTR908

064010230002

1

τεµ

4.200€

κ.

IDA0302470

1

τεµ

4.650€

ιστ.

UNIT, AMPLIFIER, TRIM ACTUATOR
(KNOTS)

TORQUEMETER INDICATOR
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κα. CONTROL UNIT CD671C

071-01542-0401

2

τεµ

6.000€

κβ. FUEL PUMP

P94C16-606

4

τεµ

12.600€

0292 85 8540

4

τεµ

150.510€

κδ. STATIC INVERTER

MSI800-2B

1

τεµ

5.800€

κε. FLIR CENTRAL ELECTRONICS UNIT (CEU)

3203134-5

1

τεµ

6.725€

κγ.

PUMP AND METERING UNIT ASSEMBLY
(s/n: 1013B / 1015B / 980B / 1093B)

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: 562.530€
Πίνακας 2: Εξοπλισµός Υποστήριξης Ε/Π AS365N3 του ΛΣ
Προϋπολογισµός

α/α

p/n υλικού

Περιγραφή Υλικού

Ποσότητα Μονάδα

ΣΥΜΠΕΡ
/ΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

α.

ARRIEL2C ENGINE HOLDING TOOL

365A93.5440.01

1

τεµ

798€

β.

JACK, HYDRAULIC

703A91.0315.00
ή αντίστοιχο

3

τεµ

36.062€

γ.

LOCK FIXTURE MAIN LANDING GEAR

365A92.4140.01

1

τεµ

2.538€

δ.

LOCKING COLLAR MAIN LAND /GEAR

365A92.4141.01

1

τεµ

1.087€

ε.

BAR, TOWING WITH FUSE PIN

365A91.0050.00

1

τεµ

11.704€

365A91.1145.00

1

σετ

1.160€

1

συλλογή

33.000€

στ. M/R BLADE CRADLE
ζ.

BOROSCOPE ASSEMBLY

η.

Dynamic Balancing equipment
STEADY CONTROL και STEADY CONTROL
KIT

FORETEC “AR4420”
ή OLYMPUS “IF6C5X1”
ή αντίστοιχο
703A94.3200.01 και
365A94.3200.00
ή αντίστοιχο

θ.

CASE HYDRAULIC ACCESSORIES

365A95.7542.00

1

συλλογή

24.505€

ι.

DERRICK

365A91.3040.01

1

τεµ

39.000€

360A944100.01

1

τεµ

7.453€

ια. BRAKING TORQUE CHECKING TOOL

70.000€

1+1

συλλογή (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

ιβ.

L' HOTELLIER tester for Fire Detectors type
B160

1724-1

1

τεµ

21.075€

ιγ.

L' HOTELLIER Variable Resistor 3,3 Ohm / 25
Watt

RT25

1

τεµ

2.175€

TM 0188 G001
ή TM 0188 G002

1

τεµ

10.150€

8819505000 και
8816517000

1+1

τεµ

5.998€
(απαλλάσσε-

ιδ. PRESSURE GENERATOR
ιε.

FLOW LIMITER ASSEMBLY και BLEED
VALVE UNION
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ται ΦΠΑ)

ιστ. PROTECTION TUBE HOLDING TOOL

88150 10000

1

τεµ

1.522€

88186 88000

1

τεµ

1.015€

ιη. EXTRACTOR

88186 91000

1

τεµ

3.480€

ιθ. DRIVING WRENCH

88199 59000

1

τεµ

3.915€

κ.

TM0373G001

1

τεµ

1.269€

TM0515G002

1

τεµ

2.067€

TM2046G001

1

τεµ

439€

κγ. INSTALLATION TOOL

TM1991G001

1

τεµ

7.939€

κδ. FLIR System 1st level maintenance kit

3203771

1

συλλογή

3.190€

κε. MILLIOHMETER 0-1000 mOhm

---

1

τεµ

1.370€

---

1

τεµ

7.975€

ATC601 / IFR 6000
ή αντίστοιχο

1

τεµ

19.575€

ιζ.

DISASSEMBLY / ASSEMBLY TOOL FOR
VARILIP SEAL

BASE

κα. CASTLE WRENCH
κβ.

κστ.

PROTECTOR ASSEMBLY
(post TU064A)

Portable GPU 28,5VDC
(Portable External Ground Power Unit)

κζ. IFF system ramp test set

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: 312.486€
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Π.∆. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο δακτυλογραφηµένα αντίτυπα στο
ένα εκ των οποίων αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» το οποίο είναι και επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου
σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή αποστέλλονται: Α) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - ∆/νση
Προµηθειών & Κτιριακών εγκαταστάσεων - Τµήµα Υλοποίησης Προµηθειών ( Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιµάνι
Πειραιά – 185 10 Πειραιάς Τηλ.210- 4064226, FAX 210-4064239), όλες τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 12.00
έως 14.30 µ.µ, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Β) Κατά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του, στην
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ( Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιµάνι Πειραιά – 185 10 Πειραιάς).
Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ,
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ χωρίς να εξετάζονται. Την ευθύνη εµπρόθεσµης υποβολής της προσφοράς ακόµη και σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας φέρει ο ενδιαφερόµενος.
Το Υπουργείο δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων και δεν υποχρεούται να παραλάβει
οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδροµικό κατάστηµα έστω και αν ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
1.2-

1.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.6-

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της
ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
Ο αριθµός της διακήρυξης.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα
Την ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
- Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά,
- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.4.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.4 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων
των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν
συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η
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προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου,
µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω.
1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» . Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
1.5- Η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από
την Επιτροπή Προµηθειών.
1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
α
α
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 .Β.1 του Π.∆. 118/2007 και τις οικείες
διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.6.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπ/σης αξίας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (07) µήνες από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση τµηµατικής προσφοράς το ύψος της εγγυητικής
επιστολής είναι 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η προσφορά
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
1.6.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συµµετέχουν και

στην οποία δηλώνεται

ότι,

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της προσφοράς τους οι

προσφέροντες :
α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1)
του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄
305),
v) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας
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vi) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπροσώποί του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπέυθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α , υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση

του εδ.1.6.2.α.του παρόντος,

αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07
κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκκαθάριση

του

των

ισχύει,

ή ειδική

ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι
εκκαθάρισης

εκάστοτε

ανωτέρω

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής

ή ειδικής

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά

πρόσωπα).
δ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι

δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική

διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. ∆εν τελούν σε πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού.

στ. ∆εν τελούν σε παύση ή αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης.
ζ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.
η. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.
θ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου
της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
ι. ∆εν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους.
ια. ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση
µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα
ιβ. ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
ιγ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς, µε βάση αµετάκλητη απόφαση αρµόδιας αρχής, κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .
ιδ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).
ιε. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 &
3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους .
1.6.4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε

συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για

διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του

διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα
να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από

το καταστατικό

αναλόγως µε τη

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού

προσώπου.
1.6.5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
1.6.6. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως (µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται. Σε περίπτωση
που δεν αποδέχονται το σύνολο των όρων, στη δήλωση θα αναφέρονται επιγραµµατικά τα σηµεία της προσφοράς
τους στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση. Αναλυτικά οι αποκλίσεις προσφεροµένων σε σχέση µε τις αντίστοιχες
απαιτήσεις και όρους της διακήρυξης θα συµπεριλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά.
Εφ΄ όσον δεν δηλωθούν αποκλίσεις θεωρείται ότι ο προσφέρων ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τους όρους της
διακήρυξης.

1.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
τα κάτωθι:
1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.
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1.7.2 ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ.2 και 3 του Π.∆. 118/07.
1.7.2.1 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.7.2.2 Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα,
δηλώνουν στην προσφορά τους την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.7.2.3 Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καµία αναφορά σε οικονοµικά µεγέθη-στοιχεία
τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονοµική προσφορά.

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη "OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
- Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω.
1.8.1 Τ Ι Μ Ε Σ
1.8.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων, θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθµητικώς.
1.8.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία,
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του
πέντε.
1.8.1.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.8.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.8.1.6 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το
προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα
πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους ότι το
προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης.
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γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα
από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ
και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω
πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
1.8.1.7 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του προσφεροµένου είδους και όχι στις
τιµές των µερών. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά σε περισσότερα του ενός είδη, η αξιολόγηση θα
γίνεται ανά είδος, ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το κάθε ένα προσφερόµενο είδος.
1.8.1.8 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται από τις αρµόδιες
Επιτροπές του ΥΠτΠ λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής, τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, την
τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης
της παροχής και την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Π.∆. 60/07.
1.8.1.9 Η Επιτροπή Προµηθειών διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.8.1.10. Σε περίπτωση που η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου κατά ποσοστό
µεγαλύτερο του 50% η προσφορά απορρίπτεται. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠτΠ η συνέχιση του διαγωνισµού
σε περίπτωση υπέρβασης από την προϋπολογισθείσα αξία µέχρι του ανωτέρω ποσοστού εφόσον υπάρχουν οι
απαιτούµενες πιστώσεις.
1.8.2 Τρόπος Πληρωµής

1.8.2.1.Η πληρωµή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή όλων των
ειδών.
1.8.2.2.Σηµειώνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του
Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφληση του θα γίνεται εντός των
προβλεπόµενων στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµιών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτό.
1.8.2.3. Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, συγχρηµατοδοτούµενου
προγράµµατος Ειδικές ∆ράσεις ΤΕΣ (Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων Έτους 2009 αριθ.υποέργου 1014), σε ποσοστό
80% από την Ε.Ε. και 20% από εθνική συµµετοχή.
1.8.2.4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την υπ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας &
Οικονοµικών .
1.8.2.5. Η αναθέτουσα αρχή γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις περάσει η
προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα.
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το
επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 0,30
ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»).
1.9 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και
182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι
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προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας
ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
1.10 Επισηµαίνεται ότι:
1.10.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.10.2 Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο
και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
1.10.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από τις αρµόδιες Επιτροπές είτε κατά την ενώπιόν τους
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας ∆ΠΚΕ Β΄, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από τις αρµόδιες Επιτροπές.
1.10.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Προµηθειών.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Προµηθειών µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
- Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν όταν αποσφραγισθούν οι
οικονοµικές προσφορές..

2.2-Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται από την Επιτροπή Προµηθειών ο κυρίως φάκελος , καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
και µονογράφονται από την Επιτροπή ανά σελίδα , τα δικαιολογητικά , η τεχνική προσφορά , καθώς και ο φάκελος
της οικονοµικής προσφοράς
Επισηµαίνεται ότι στην οικονοµική προσφορά µονογράφεται ο σφραγισµένος φάκελος στον οποίο περιέχεται.
- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο
οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική
προσφορά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προµηθειών

προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει.
2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.∆. 118/07 στις προσφορές ορίζεται
κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία (∆ΠΚΕ Β΄) πριν από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
2.4 Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, µε
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Υπουργική Απόφαση, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Προµηθειών , σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους
αποσταλεί.
2.5 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
του διαγωνισµού.

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω
προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3.1.3.

Η ∆ΠΚΕ Β΄ αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,

ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν
αποσφραγιστεί.
3.1.4. Η Επιτροπή προµηθειών προβαίνει στην αποσφράγιση και µονογραφή των δικαιολογητικών του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω
πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου
των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία.
3.1.6. ∆ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση:
3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες :
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1,2 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
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28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄
305),
ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
iii) κάποιο σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την
επαγγελµατική τους ιδιότητα ή την επαγγελµατική τους διαγωγή.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει:

ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό

συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό.
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωµή των
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.
-

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ, ε και

στ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
ζ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3.1.6.2. Οι αλλοδαποί :
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό
συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό.
ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
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στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωµή των
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.
ζ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν

εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
3.1.6.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους

∆ιαχειριστές όταν το νοµικό

πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από

την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση, από την αρµόδια

Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό
επιχείρησης.
3.1.6.4. Οι συνεταιρισµοί :
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ ε και στ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς, και των περιπτώσεων β, γ, δ ε και στ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 3.1.6.3.
γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3.1.6.5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συµµετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
3.1.6.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ.3.1.6. του παρόντος, δύναται
να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα

δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
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3.2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου ∆/τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και
ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και
ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των
α

οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Π.∆. 118/07.
3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.3.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού α)για ολόκληρο το
έργο που αναφέρεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) β) για µεγαλύτερο µέρος του έργου και µέχρι ποσοστό 15% γ)
για µικρότερο µέρος του έργου και µέχρι ποσοστό 50% συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
3.3.2 Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη ποσοστού,
απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού.
4. ΣΥΜΒΑΣΗ
4.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το
κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
4.2

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4.3 Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
5.1 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην
προθεσµία που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του

ΥΠτΠ, ύστερα από γνωµοδότηση

της

Επιτροπής Προµηθειών.
5.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π∆ 118/07.
5.3 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του
∆ηµοσίου.
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β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5.4 Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος
του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5.5 Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
ΥΠτΠ, ύστερα γνωµοδότηση της Επιτροπής Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν
λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη
και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995.Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση,
επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.
δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος,
όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν
εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ.2 του άρθρου 32 του Π.∆ 118/07.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε
από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου
προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύµβασης, από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αυτών που συµµετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό,
συνοδευόµενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από
Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από την νοµοθεσία άτοµα.
γραµµατίου

πρέπει

να

καλύπτει

σε

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του
5%

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Π.∆.
118/07 και το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα V – Υπόδειγµα Α). Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση τµηµατικής
προσφοράς, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον
της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η προσφορά (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ).
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ (07) ΜΗΝΕΣ από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού και επιστρέφεται στους συµµετέχοντες µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού.
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την
υποβολή της µε την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται, είναι:
(α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(β) ο αριθµός της διακήρυξης
(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(δ) η ηµεροµηνία έκδοσής της
(ε) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των
υστέρων εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συµµετέχοντα.
6.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος προ ή το αργότερο κατά
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να
καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου
ισχύος και σύµφωνη µε το Υπόδειγµα Β του Παραρτήµατος V.
Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Η εγγυητική ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του ΥΠτΠ και την κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
6.3 Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στo Παράρτηµα ΙΙΙ .
Το ΥΠτΠ επίσης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προµηθευτή να καταθέσει χρηµατική εγγύηση καλής
λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας θα είναι σε ποσοστό
2% επί της συµβατικής αξίας .
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό
χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (03) µήνες
6.4 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
6.5 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και
υποχρεωτικά πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος V.
6.6 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να
περιλαµβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07 και τα συνηµµένα υποδείγµατα
και να είναι πρωτότυπες.
7. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1 Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη (προς συντήρηση και προς προµήθεια) είναι τέσσερις (04) µήνες από την
υπογραφή των συµβάσεων.
7.2 Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων. (Άρθρο 26 του Κ.Π.∆.).
7.3. Επισηµαίνεται ότι µετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή
εκπτώτου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.∆. 118/07.
7.4. Τόπος παράδοσης είναι για τα προς συντήρηση είδη (Πίνακας 1) η Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι,
Μαραθώνας) και για τα προς προµήθεια είδη (Πίνακας 2) το ΚΕΦ/ΛΣ (Μυκάλης 70,Καµίνια, Πειραιάς) εκτός από τα
είδη (ζ) και (η) που θα παραδοθούν στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας).
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8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του
Π.∆. 118/07.
8.1. Επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, οι
οποίες υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων – προσφυγών:
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή
ενστάσεων – προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού.

(β) Κατά των

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν

προµηθευτή στον διαγωνισµό

ή την διενέργεια

την συµµετοχή οποιουδήποτε

του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και

αποσφράγισης των προσφορών , κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της εποµένης
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων – Προσφυγών και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από
γνωµοδότηση αυτής. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου Αναδόχου

σε διαγωνισµό κοινοποιείται

υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (02) ηµερών από της υποβολής της.
(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
εργασίµων ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της
αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά , εντός δύο (02) ηµερών από την υποβολή της , σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται . Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων – Προσφυγών
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας
υποβολής ενστάσεων.

(δ)Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων , κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και
α

πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8και 8 του Π.∆ 118/07, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (03)
εργασίµων ηµερών , αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης
και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά , εντός δύο (02) ηµερών από την
υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίού στρέφεται . Η ένσταση εξετάζεται

από την αρµόδια Επιτροπή

Ενστάσεων – Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη
της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
8.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται
δεκτές.
8.3. Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας . Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός
της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
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8.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης
υπέρ ∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας
του υπό προµήθεια είδους,το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000 €. και µεγαλύτερο των 5000
€ .Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου ΚΑΕ 3741 (΄΄παράβολα
από κάθε αιτία΄΄).
8.5. Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιαδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάµει
των άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του Π∆ 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
Απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
γνωµοδότηση του αρµόδιου

Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ύστερα από

συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη

οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
8.6. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν κατ’ εφαρµογή του Ν. 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ»(Α΄173) να ασκήσουν
προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβαν γνώση µε οποιονδήποτε
τρόπο τυχόν παράνοµης πράξης ή παράλειψης σχετικής µε το διαγωνισµό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόµιµες και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά τους (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο
του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, χωρίς την
άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να
αποφανθεί µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν τη κρίνει βάσιµη
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο εντός 10 ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ.
9.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
9.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
9.3 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεµύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους
τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση
του έργου.
9.4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ‘ αυτήν πρόσωπα
οφείλουν να µην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες
που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου.
9.5 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει
γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή . Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Η
ύπαρξη ή µη τέτοιων στοιχείων σε περίπτωση αιτήµατος εταιρειών για έλεγχο των τεχνικών προσφορών άλλων
εταιρειών, βεβαιώνεται από την Επιτροπή Τεχνικής αξιολόγησης.
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10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10.1 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου
(π.χ. διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λ.π), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο
έχει το δικαίωµα να το επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα
Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπό προµήθεια εφαρµογών, σύµφωνα µε το συµβατικό
χρονοδιάγραµµά, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης.
10.2 Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την
καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική σύµβαση.
10.3 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών βελτιώσεων των
παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.
10.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε
θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των παραδοτέων του έργου ή των δηµιουργηµάτων που
χρησιµοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα
Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από
ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου των εγκαταστάσεων των συµµετεχόντων ή των
υποκατασκευαστών τα έξοδα της αρµόδιας Επιτροπής βαρύνουν τους συµµετέχοντες.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων των ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (05) ηµερών από της
ενηµερώσεως των υπόχρεων.
12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Η µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, θα διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.
12.2 Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση, που θα προκύψει µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά την
εκτέλεση της

µελλούσης να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά δικαστήρια Αθηνών -

Πειραιά µε εφαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου.
12.3 ∆ύναται επίσης, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα
προκύψει από την µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας άρθρο 867 και επόµενα.
12.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.
12.5 Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠτΠ.
12.6 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός (05) ηµερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας και εφ΄ όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη ∆ΠΚΕ.
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12.7 Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ µέρους της ∆ΠΚΕ.
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Ανήκει στη 03/2011
ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ Β΄ ∆ιακήρυξη

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1.
α. Σκοπός των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων είναι ο καθορισµός
αναγκών της Μοίρας Ελικοπτέρων του Λιµενικού Σώµατος (τύπος Ε/Π: AS365N3) που
αφορούν στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ τύπου AS365N3 και στην
προµήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για αυτά τα αεροσκάφη.
β. Τα προς συντήρηση είδη µετά του προϋπολογισµού ανά είδος συνοπτικά
περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 κατωτέρω ενώ αντίστοιχα, τα προς προµήθεια είδη στον
Πίνακα 2.
γ. Οι απαιτήσεις περιγράφονται λεπτοµερέστερα:
(1) για τα προς συντήρηση είδη στο Μέρος Α΄ και
(2) για τα προς προµήθεια είδη στο Μέρος Β΄
των παρόντων Τεχνικών Απαιτήσεων – Προδιαγραφών.
Πίνακας 1: Συντήρηση υλικών (µονάδες – συγκροτήµατα) Ε/Π AS365N3 του ΛΣ
Προϋπολογισµός

α/α

p/n υλικού

Περιγραφή Υλικού

Ποσότητα

Μονάδα

ΑΠΑΛΛΑΣ
ΣΕΤΑΙ
ΦΠΑ

α.

LEG, MAIN LANDING GEAR (LH)

18785-200

1

τεµ

41.400€

β.

LEG, MAIN LANDING GEAR (RH)

18786-200

1

τεµ

41.400€

γ.

AUXILIARY LANDING GEAR LEG

18740-111

1

τεµ

34.125€

δ.

CYLINDER ASSEMBLY 7,93L

158991-2

10

τεµ

21.750€

ε.

ELECTRONIC BOX

61148-016

3

τεµ

51.750€

στ. ACOUSTIC BEACON

DK100

6

τεµ

19.800€

ζ.

ANTENNA DRIVE ASSY DA1203

4000504-0301

6

τεµ

48.150€

η.

CHRONOMETER NVG

B1894522284DN

6

τεµ

5.310€

θ.

CONTROL BOX KFS 576A

071012820086

2

τεµ

9.300€

ι.

CONTROL BOX

071012830038

2

τεµ

9.300€

ια. SYMBOL GENERATOR

066-04021-1111

1

τεµ

6.825€

ιβ. ED551A SCREEN

066-03137-3200

1

τεµ

18.750€
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ιγ. PITCH ROLL TRIM ACTUATOR

418-00500-001

1

τεµ

10.125€

ιδ. AIR DATA 87 MODULE

418-00475-550

2

τεµ

14.250€

ιε. BATTERY EMERGENCY LIGHTING

B1250000

3

τεµ

14.400€

418-00468-800

1

τεµ

14.100€

ιζ. MST 67A TRANSCEIVER

066011430601

1

τεµ

7.500€

ιη. KNR 634 RECEIVER

066-01078-0010

1

τεµ

3.810€

ιθ. TRANSCEIVER,KTR908

064010230002

1

τεµ

4.200€

κ.

IDA0302470

1

τεµ

4.650€

κα. CONTROL UNIT CD671C

071-01542-0401

2

τεµ

6.000€

κβ. FUEL PUMP

P94C16-606

4

τεµ

12.600€

0292 85 8540

4

τεµ

150.510€

κδ. STATIC INVERTER

MSI800-2B

1

τεµ

5.800€

κε. FLIR CENTRAL ELECTRONICS UNIT (CEU)

3203134-5

1

τεµ

6.725€

ιστ.

κγ.

UNIT, AMPLIFIER, TRIM ACTUATOR
(KNOTS)

TORQUEMETER INDICATOR

PUMP AND METERING UNIT ASSEMBLY
(s/n: 1013B / 1015B / 980B / 1093B)

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: 562.530€
Πίνακας 2: Εξοπλισµός Υποστήριξης Ε/Π AS365N3 του ΛΣ
Προϋπολογισµός

α/α

p/n υλικού

Περιγραφή Υλικού

Ποσότητα Μονάδα

ΣΥΜΠΕΡΙ
ΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

α.

ARRIEL2C ENGINE HOLDING TOOL

365A93.5440.01

1

τεµ

798€

β.

JACK, HYDRAULIC

703A91.0315.00
Ή αντίστοιχο

3

τεµ

36.062€

γ.

LOCK FIXTURE MAIN LANDING GEAR

365A92.4140.01

1

τεµ

2.538€

δ.

LOCKING COLLAR MAIN LAND /GEAR

365A92.4141.01

1

τεµ

1.087€

ε.

BAR, TOWING WITH FUSE PIN

365A91.0050.00

1

τεµ

11.704€

στ. M/R BLADE CRADLE

365A91.1145.00

1

σετ

1.160€

ζ.

FORETEC “AR4420”
ή OLYMPUS “IF6C5X1”
Ή αντίστοιχο

1

συλλογή

33.000€

BOROSCOPE ASSEMBLY
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Dynamic Balancing equipment
STEADY CONTROL και STEADY CONTROL
KIT

703A94.3200.01 και
365A94.3200.00
Ή αντίστοιχο

θ.

CASE HYDRAULIC ACCESSORIES

365A95.7542.00

1

συλλογή

24.505€

ι.

DERRICK

365A91.3040.01

1

τεµ

39.000€

360A944100.01

1

τεµ

7.453€

η.

ια. BRAKING TORQUE CHECKING TOOL

70.000€

1+1

συλλογή ΑΠΑΛΛΑΣΣ
ΕΤΑΙ ΦΠΑ

ιβ.

L' HOTELLIER tester for Fire Detectors type
B160

1724-1

1

τεµ

21.075€

ιγ.

L' HOTELLIER Variable Resistor 3,3 Ohm / 25
Watt

RT25

1

τεµ

2.175€

TM 0188 G001
Ή TM 0188 G002

1

τεµ

10.150€

1+1

τεµ

ΑΠΑΛΛΑΣΣ
ΕΤΑΙ ΦΠΑ

88150 10000

1

τεµ

1.522€

88186 88000

1

τεµ

1.015€

ιη. EXTRACTOR

88186 91000

1

τεµ

3.480€

ιθ. DRIVING WRENCH

88199 59000

1

τεµ

3.915€

κ.

TM0373G001

1

τεµ

1.269€

TM0515G002

1

τεµ

2.067€

TM2046G001

1

τεµ

439€

κγ. INSTALLATION TOOL

TM1991G001

1

τεµ

7.939€

κδ. FLIR System 1st level maintenance kit

3203771

1

συλλογή

3.190€

κε. MILLIOHMETER 0-1000 mOhm

---

1

τεµ

1.370€

---

1

τεµ

7.975€

ATC601 / IFR 6000
Ή αντίστοιχο

1

τεµ

19.575€

ιδ. PRESSURE GENERATOR
ιε.

FLOW LIMITER ASSEMBLY και BLEED
VALVE UNION

ιστ. PROTECTION TUBE HOLDING TOOL
ιζ.

DISASSEMBLY / ASSEMBLY TOOL FOR
VARILIP SEAL

BASE

κα. CASTLE WRENCH
κβ.

κστ.

PROTECTOR ASSEMBLY
(post TU064A)

Portable GPU 28,5VDC
(Portable External Ground Power Unit)

κζ. IFF system ramp test set

8819505000 και
8816517000

5.998€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: 312.486€
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2.

Τµηµατικές προσφορές – µη προσφερόµενα είδη

α. Υποψήφιοι Προµηθευτές µπορούν να καταθέτουν προσφορές για οποιαδήποτε από τα
προς συντήρηση ή /και προς προµήθεια είδη.
β. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά σε περισσότερα του ενός είδη, η αξιολόγηση θα
γίνεται ανά είδος, ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το κάθε ένα προσφερόµενο είδος.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
1.
Οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την συντήρηση των µονάδων-συγκροτηµάτων
προσδιορίζονται ως ακόλουθα:
α. Απαιτούµενες εργασίες συντήρησης µονάδων – συγκροτηµάτων Ε/Π AS365N3
Συνοπτικά, οι απαιτήσεις αφορούν σε [υλικά Πίνακα 1]:
(1) Στην διενέργεια υδροστατικού επανελέγχου (proof test) των Cylinder Assemblies
του συστήµατος πλωτήρων [υλικά α/α ‘’δ’’]. Το υλικό αναγόµωσης των φιαλών είναι ήλιο
(helium).
(2) Στην διενέργεια overhaul των υλικών α/α ‘’ε’’, ‘’ζ’’ και ‘’ιε’’.
(3) Στον έλεγχο (checking) και αντικατάσταση των συσσωρευτών (battery
replacement) των Underwater Beacons [υλικά α/α ‘’στ’’]. Οι συγκεκριµένες εργασίες πρέπει να
εκτελεσθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία των beacons ή από εγκεκριµένο από αυτήν Φορέα
εργοστασιακής συντήρησης για την απαιτούµενη εργασία. Η κατασκευάστρια εταιρία των
υφισταµένων Beacons είναι η DUKANE CORPORATION.
(4) Στην επισκευή (repair) των υλικών α/α ‘’κα’’ και ‘’κε’’.
(5) i. Σε Standard Exchange (τυπική αντικατάσταση) των βεβλαµένων υλικών α/α
‘’α’’, ‘’β’’, ‘’γ’’, ‘’η’’, ‘’θ’’, ‘’ι’’, ‘’ια’’, ‘’ιβ’’, ‘’ιγ’’, ‘’ιδ’’, ‘’ιστ’’, ‘’ιζ’’, ‘’ιη’’, ‘’ιθ’’, ‘’κ’’,
‘’κβ’’ και ‘’κδ’’.
ii. Κατά την διαδικασία αυτή τα βεβλαµένα υλικά θα αντικατασταθούν από έτερα
υλικά µε ίδιο part number και ποιοτικής κατάστασης ‘’ΕΥΧΡΗΣΤΟ’’ (SERVICEABLE), δηλ.
υλικά πρόσφατα επισκευασθέντα ή προερχόµενα από γενική επισκευή (overhaul).
iii. Η παράδοσή των βεβλαµένων υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται µετά την άφιξη
στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας των αντίστοιχων εύχρηστων και την αποδοχή τους (διαδικασία
παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή). Για τον βέλτιστο προγραµµατισµό ενεργειών-διεργασιών
απαιτείται η, από µέρους του αναδόχου, έγκαιρη ενηµέρωση της ΥΕΜ / ΜΕΛΣ (τηλ & fax:
210.82.31.393, e-mail: yem.mels@yen.gr) πχ για τον εκτιµώµενο χρόνο άφιξης των
αντικαθιστώντων (εύχρηστων) υλικών, την ηµ/νια παράδοσής των στις εγκαταστάσεις της Μοίρας
κλπ.
iv. Τα εύχρηστα υλικά τα οποία θα παρασχεθούν σε exchange πρέπει να είναι
τουλάχιστον αντίστοιχου configuration –ή µεταγενέστερου– από τα βεβλαµένα που θα
παραδοθούν στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό δύναται να εγκατασταθεί άνευ
λοιπών απαιτήσεων στα Ε/Π του ΛΣ.
(6) i. Για τα Pump and Metering unit assemblies (Hydro-Mechanical Units), υλικά
α/α ‘’κγ’’, µε s/n: 1013B, 1015B, 980B και 1093B, απαιτείται η αντικατάσταση του ∆P diaphragm
καθώς και η εφαρµογή σειράς τροποποιήσεων (major modifications – ‘’TU’’) σε αυτά. Η
εφαρµογή των απαιτούµενων modifications (TU) συνιστά επισκευή επιπέδου ‘’type C’’ και
“calendar restoration” των µονάδων HMU.
ii. Οι απαραίτητες εργασίες προσδιορίσθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρία
των κινητήρων ARRIEL2C. Η κατασκευάστρια εταιρία των υφισταµένων κινητήρων των Ε/Π ΛΣ
είναι η TURBOMECA.
iii. Οι απαραίτητες εργασίες θα εκτελεσθούν και µόνον από την ίδια την
κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων ARRIEL2C ή από εγκεκριµένο από αυτήν Φορέα
εργοστασιακής συντήρησης.
β. Απαραίτητες πιστοποιήσεις
(1) Πιστοποιήσεις Φορέα εκτέλεσης εργασιών
i. Οι εργασίες συντήρησης για τα υλικά α/α ‘’δ’’, ‘’ε’’, ‘’ζ’’, ‘’ιε’’ (proof test /
overhaul) καθώς και ‘’κα’’, ‘’κε’’ (repair) απαιτείται να εκτελεσθούν είτε από τους οικείους
κατασκευαστές, είτε από φορέα πιστοποιηµένο από την αρµόδια Ευρωπαϊκή Αρχή (EASA)
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σύµφωνα µε την έγκριση τύπου “EASA part-145”, είτε από εξουσιοδοτηµένο φορέα από τον
οικείο κατασκευαστή εκάστου υλικού.
ii. Για την επιλογή του φορέα για την διενέργεια της συντήρησης των υλικών α/α
‘’δ’’, ‘’ε’’, ‘’ζ’’, ‘’ιε’’, ‘’κα’’ και ‘’κε’’ ζητείται να προσκοµιστούν φωτοαντίγραφα του
πιστοποιητικού “EASA part-145” µετά του συνοδευτικού ”Προγράµµατος Έγκρισης” (Approval
Schedule) ή /και του “Πίνακα Ικανοτήτων” (Capability List) από τα οποία να προκύπτει η
ικανότητα του Φορέα να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται.
iii. Εφόσον στην προσφορά τινός υποψηφίου προµηθευτή αναγράφεται ότι ο φορέας
συντήρησης είναι ο κατασκευαστής του υλικού ή ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την ευθύνη
του κατασκευαστή του Ε/Π AS365N3, τότε τα παραπάνω αιτούµενα φωτοαντίγραφα κρίνονται ως
µη απαραίτητα. Αυτό ισχύει και για την συντήρηση των ”acoustic beacons”, η οποία ως
προαναφέρθηκε απαιτείται να εκτελεσθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία των beacons ή από
εγκεκριµένο από αυτήν Φορέα εργοστασιακής συντήρησης.
iv. Αναφορικά µε τα “Pump & Metering Unit” assemblies, εφόσον µε την
προσφορά του υποψήφιος προµηθευτής δηλώσει ότι η απαιτούµενη συντήρηση θα εκτελεσθεί από
την κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων ARRIEL2C, τότε δεν απαιτείται να προσκοµισθούν
εχέγγυα / πιστοποιήσεις ικανότητας – εγκρίσεις. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά στην
συντήρηση σε Φορέα εξουσιοδοτηµένο από την κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων
ARRIEL2C, απαιτείται να προσκοµισθούν σχετικά αποδεικτικά της εξουσιοδότησης.
(2) Απαραίτητες πιστοποιήσεις των υλικών
i. Στο σύνολο τους τα υλικά (‘’α’’ έως και ‘’κε’’) µετά την εκτέλεση των
εργασιών θα συνοδεύονται από πρωτότυπο πιστοποιητικό εγκεκριµένης διάθεσης σε Υπηρεσία
”Έντυπο 1 του EASA” (ΕΑSA Form-1) κατάλληλα συµπληρωµένο. Για τα ”acoustic beacons”, η
συντήρηση των οποίων θα γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία των beacons ή από εγκεκριµένο
από αυτήν Φορέα εργοστασιακής συντήρησης, αποδεκτή µπορεί να γίνει και η πιστοποίηση των
υλικών µε το έντυπο FAA “Form 8130-3”.
ii. Επιπρόσθετα για όσα από τα υλικά συνοδεύονται από “κάρτες µητρώου”
(equipment Log Card), τα Μητρώα θα πρέπει να συµπληρωθούν και να θεωρηθούν από τα
αρµόδια όργανα του φορέα ο οποίος θα διενεργήσει τις εργασίες των υλικών.
iii. Κατά την παράδοση των υλικών στην Υπηρεσία να ελεχθεί η ύπαρξη και
ορθότητα των Πιστοποιητικών – Μητρώων.
iv. Οι πιστοποιήσεις των υλικών πρέπει να είναι οπωσδήποτε:
- της κατασκευάστριας εταιρίας του Ε/Π AS365N3 ΛΣ ή της
κατασκευάστριας εταιρίας των κινητήρων των Ε/Π ΛΣ, για τα Pump & Metering unit assemblies,
- του αρχικού κατασκευαστή (Original Equipment manufacturer) του υλικού
ή,
- του φορέα ο οποίος διενεργεί τις εργασίες επισκευής εφόσον αυτός δεν είναι
ένας εκ των παραπάνω αναφεροµένων. Η κατασκευάστρια εταιρία των υφισταµένων Ε/Π Λ.Σ και
κινητήρων τους είναι η EUROCOPTER και η TURBOMECA αντίστοιχα.
Λοιπές απαιτήσεις της Υπηρεσίας αφορούν:
2.
α. Χρόνος παράδοσης
(1) Για τα υλικά α/α ‘’δ’’, ‘’ε’’, ‘’ζ’’, ‘’ιε’’, ‘’κα’’, ‘’κγ’’ και ‘’κε’’, η όλη διαδικασία
συµπεριλαµβανοµένων των σταδίων:
i. παράδοσης των υλικών από την Υπηρεσία στον ανάδοχο,
ii. εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών και
iii. παράδοσης από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία,
να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό και όχι πέραν των τεσσάρων (04) µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
(2) Για τα υλικά για τα οποία ζητείται να ακολουθηθεί η διαδικασία του standard
exchange, α/α ‘’α’’, ‘’β’’, ‘’γ’’, ‘’η’’, ‘’θ’’, ‘’ι’’, ‘’ια’’, ‘’ιβ’’, ‘’ιγ’’, ‘’ιδ’’, ‘’ιστ’’, ‘’ιζ’’, ‘’ιη’’,
‘’ιθ’’, ‘’κ’’, ‘’κβ’’ και ‘’κδ’’, η παράδοση των ΕΥΧΡΗΣΤΩΝ υλικών από τον ανάδοχο στην
Υπηρεσία, σε αντικατάσταση των βεβλαµένων τα οποία θα παραδοθούν στον ανάδοχο, να γίνει
επίσης εντός τεσσάρων (04) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
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(3) ∆εκτές να γίνονται τµηµατικές παραδόσεις υλικών σε περίπτωση όπου η αποστολή
των υλικών, η άφιξη αυτών στην Ελλάδα και οι λοιπές διαδικασίες που αφορούν τα υλικά
(εκτελωνισµοί κλπ) γίνουν κατά παρτίδες µε την δέσµευση ολοκλήρωσης των παραδόσεων εντός
των παραπάνω οριζοµένων χρονικών ορίων.
β. Τόπος παράδοσης
Στο σύνολο τους τα είδη να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της Μοίρας Ελικοπτέρων
ΛΣ, στην Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας).
γ. Εγγυήσεις καλής κατάστασης – καλής λειτουργίας
(1) Τα υλικά µετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να συνοδεύονται
από εγγυήσεις (warranty) καλής κατάστασης και λειτουργίας κατά τον χρόνο διάρκειας της
εγγύησης.
(2) Οι εγγυήσεις καλής κατάστασης και λειτουργίας θα είναι αυτές που προσφέρουν ως
standard warranty conditions οι φορείς συντήρησης των υλικών.
(3) Σε καµία περίπτωση οι χρόνοι εγγυήσεων δεν θα είναι µικρότεροι των έξι (06)
µηνών ή 300 ωρών λειτουργίας από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβών.
(4) i. Μέσα στα όρια αυτά της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα, τµήµα ή µέρος
γενικότερα του υλικού παρουσιάζει φθορά ή βλάβη / δυσλειτουργία ή ακόµα και το υλικό
συνολικά, µε δική του δαπάνη (ανταλλακτικά, εργασία, µεταφορικά κλπ) χωρίς καµία επιβάρυνση
της Υπηρεσίας.
ii. Επίσης, εφόσον διαπιστωθεί αντικανονικότητα του υλικού κατά το στάδιο της
παραλαβής του από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, το υλικό θα αντικαθίσταται άµεσα µε
ευθύνη του προµηθευτή.
(5) Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της
παρεχόµενης εγγύησης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα
ανανεώνεται και θα παρατείνεται κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχα µε τον απωλεσθέντα χρόνο εκτός
λειτουργίας / µη προβλεπόµενης λειτουργίας του υλικού, µετά την έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή και έως την πλήρη αποκατάσταση του υλικού.
Έλεγχοι κατά την παραλαβή των υλικών
Για την παραλαβή των υλικών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβών θα γίνουν κατ΄
ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι:
Μακροσκοπικός έλεγχος, κατά τον οποίο θα ελεγχθεί από την Επιτροπή για όλα τα υλικά
των πινάκων:
(1) Η καλή κατάσταση από πλευράς εµφάνισης, λειτουργικότητας, η µη ύπαρξη
κακώσεων-φθορών κλπ.
(2) Η συµφωνία του part number του υλικού καθώς και άλλων χαρακτηριστικών
στοιχείων µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.
(3) Η ύπαρξη των απαιτούµενων πιστοποιητικών και µητρώων (για όσα από τα υλικά
έχουν µητρώο).
3.
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Πίνακας 1: Συντήρηση υλικών (µονάδες – συγκροτήµατα) Ε/Π AS365N3 του ΛΣ
α/α

Item Description

Item p/n

Qty
(Item s/n)

Απαιτουµενη εργασία

Συµπληρωµατικές πληροφορίες

α. LEG, MAIN LANDING GEAR (LH)

18785-200

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n B252)

FAILURE

HYDRAULIC FLUID LEAK

β. LEG, MAIN LANDING GEAR (RH)

18786-200

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n B252)

FAILURE

HYDRAULIC FLUID LEAK

γ. AUXILIARY LANDING GEAR LEG 18740-111

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n B244)

FAILURE

NOSE WHEEL WILL NOT CENTER AT HOVER

δ. CYLINDER ASSEMBLY 7,93L

10
(s/n 2143)
(s/n 2146)
(s/n 2212)
(s/n 2213)
(s/n 2220)
(s/n 2174)
(s/n 363)
(s/n 358)
(s/n 2287)
(s/n 2288)

ε. ELECTRONIC BOX

158991-2

61148-016

CYLINDER PROOF TEST DUE:

11/2008
11/2008
04/2009
04/2009
02/2009
02/2009
11/2010
11/2010
01/2011
01/2011

Cylinders proof test required.
Maintenance to be performed by MANUFACTURER or by
APPROVED REPAIR SHOP.
(AERAZUR CMM 26.69.11rev13 is effective for required
maintenance procedures and charging facility test
equipment)

03
(s/n 575)
Overhaul due to TBO limit reached
(s/n 576)
(s/n 579)

TBO DUE:

08/2008
09/2008
10/2008

06
στ. ACOUSTIC BEACON

DK100

CALENDAR LIMIT DUE:
10/2008
03/2009
03/2009
07/2009
07/2009
10/2009

(s/n DV3858) Check of beacon and replacement of battery
(s/n DV4993)
(s/n DV4995) Maintenance to be performed by MANUFACTURER
(s/n DV5787) (DUKANE Corporation, USA)
(s/n DV5790)
(s/n DV3856)

06
ζ. ANTENNA DRIVE ASSY DA1203

4000504-0301

η. CHRONOMETER NVG

B1894522284DN

TBO DUE: 25-05-2011

(s/n T2300)
(s/n T2203)
(s/n T2219) Radar antenna slaving unit overhaul required
(s/n T2247)
(s/n T2250)
(s/n T2325)

06

Exchange failed item with serviceable item
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i.a.w EUROCOPTER SB 34.00.29 rev0, slaving
unit overhaul limit is set as 18M / 1500H following
issuance and reception of SB
(SB date of issue: 26-11-2009).
FAILURE
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α/α

Item Description

Item p/n

Qty
(Item s/n)

Απαιτουµενη εργασία

Συµπληρωµατικές πληροφορίες
CONTROL BOX DISPLAY LIGHTING OFF

θ. CONTROL BOX KFS 576A

071012820086

02

Exchange failed item with serviceable item

MINOR
FAILURE

ι. CONTROL BOX

071012830038

02

Exchange failed item with serviceable item

MINOR
FAILURE

The control boxes (VHF/AM communication
system) are functional
CONTROL BOX DISPLAY LIGHTING OFF
The control boxes (VOR system) are functional

ια. SYMBOL GENERATOR

066-04021-1111

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 5275)

FAILURE

Erratic operation of “EFIS 50” electronic flight
instrumentation system upon selection of
“COMPOSITE” function

ιβ. ED551A SCREEN

066-03137-3200

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 4499)

FAILURE

EADI OFF

ιγ. PITCH ROLL TRIM ACTUATOR

418-00500-001

Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

CYCLIC CONTROL STIFF TO OPERATE
(AUTO-PILOT & FORCE TRIM ON&OFF)

01

ιδ.(1) AIR DATA 87 MODULE

418-00475-550

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 3906)

FAILURE

COUPLER malfunction in mode “airspeed”

ιδ.(2) AIR DATA 87 MODULE

418-00475-550

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 3890)

FAILURE

Auto-Pilot malfunction

ιε.(1)

BATTERY EMERGENCY
LIGHTING

B1250000

01
(s/n 425)

Overhaul of failed unit

FAILURE

EMERGENCY CABIN LIGHTS STAY ON WITH
BATTERY SWITCH ON OR OFF

ιε.(2)

BATTERY EMERGENCY
LIGHTING

B1250000

01
(s/n 403)

Overhaul of failed unit

FAILURE

CABIN EMERGENCY LIGHTING STAY ON
CONTINUOUSLY

ιε.(3)

BATTERY EMERGENCY
LIGHTING

B1250000

01
(s/n 439)

Overhaul of failed unit

FAILURE

EMERGENCY LIGHTING BATTERY CANNOT
BE CHARGED FROM AIRCRAFT ELECTRICAL
CIRCUIT.

Ιστ.

UNIT, AMPLIFIER, TRIM
ACTUATOR (KNOTS)

418-00468-800

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 924)

FAILURE

ALARM & AUTO-PILOT LIGHTING AT
COLLECTIVE MOVEMENT (AUTO-PILOT
ON&OFF)

ιζ. MST 67A TRANSCEIVER

066011430601

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 4472)

ιη. KNR 634 RECEIVER

066-01078-0010

ιθ. TRANSCEIVER,KTR908

064010230002

κ. TORQUEMETER INDICATOR

IDA0302470

01

IFF TRANSCEIVER INDICATED FLIGHT
POSSIBLEFAI
ALTITUDE -400FT (XPNDR 600FT,
LURE
BAROMETRIC & RADIO ALTIMETER 1000FT)

Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

RMI OFF (NEEDLE NOT RECEIVING NDB /
VOR); VOR RECEIVER MALFUNCTION

Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

NOISE IN VHF2 COMM SYSTEM; VHF
TRANSCEIVER MALFUNCTION

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 619)

FAILURE

TORQUE METER OFF

(s/n 14137)

01
(s/n 11562)
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α/α

Item Description

Item p/n

Qty
(Item s/n)

Απαιτουµενη εργασία

Συµπληρωµατικές πληροφορίες

κα.(1) CONTROL UNIT CD671C

071-01542-0401

01
Repair failed item
(s/n 1482)

MINOR
FAILURE

IFF CHANNEL SELECTOR SWITCH (KNOB)
ERRATIC OPERATION

κα.(2) CONTROL UNIT CD671C

071-01542-0401

01
Repair failed item
(s/n 1482)

MINOR
FAILURE

TRANSPONDER CONTROL PANEL SELECTOR
SWITCH (ROTATING) ERRATIC OPERATION

κβ.(1) FUEL PUMP

P94C16-606

01 Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES
NOT RISE)

κβ.(2) FUEL PUMP

P94C16-606

01 Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES
NOT RISE)

κβ.(3) FUEL PUMP

P94C16-606

01 Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES
NOT RISE)

κβ.(4) FUEL PUMP

P94C16-606

01 Exchange failed item with serviceable item

FAILURE

BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES
NOT RISE)

CALENDAR
LIMIT
RESTORATION

Embodiment of modifications shall result in
Pump&Metering Unit (HMU) calendar limit
restoration and correspond to type “C” repair.

FAILURE

STATIC INVERTER OFF

FAILURE

"FAULT" INDICATION

κγ.

PUMP AND METERING UNIT ASSY
0292 85 8540
(s/n: 1013B / 1015B / 980B / 1093B)

(s/n B03662)

(s/n B07145)

(s/n B0----)

(s/n B0----)

04

Replacement od ∆p diaphragm and embodiment of
modifications “TU 105”, “TU 147”, “TU148”, “TU 149”
and “TU 158”.
Maintenance operations to be performed strictly by
TURBOMECA or TURBOMECA approved factory.

κδ. STATIC INVERTER
κε.

FLIR CENTRAL ELECTRONICS
UNIT (CEU)

MSI800-2B
3203134-5

01
Exchange failed item with serviceable item
(s/n 8458)
01
(s/n 320515)

Repair failed item
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ΜΕΡΟΣ Β΄
1.
Οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια υλικών εξοπλισµού
υποστήριξης των Ε/Π προσδιορίζονται ως ακόλουθα:
α. (1) Τα υλικά προδιαγράφονται µε βάση τα στοιχεία αναγνώρισης τους, ήτοι το part
number. Αφορούν στην υποστήριξη του σκάφους και των κινητήρων των Ε/Π AS365N3 και η
χρήση τους προβλέπεται ρητά από την τεχνική βιβλιογραφία του ελικοπτέρου (σκάφους /
κινητήρων). Τα προσφερόµενα είδη να αντιστοιχούν πλήρως στα αιτούµενα µε βάση τα στοιχεία
αναγνώρισης τους.
(2) Κατ΄ εξαίρεση, για τον α/α ‘’β’’ (hydraulic jacks), ‘’ζ’’ (boroscope assembly), ‘’η’’
(dynamic balancing equipment) και ‘’κζ’’ (IFF system ramp test-set) εξοπλισµό, εναλλακτικά στα
αναφερόµενα στην τεχνική βιβλιογραφία υλικά, αποδεκτά µπορούν να γίνουν και ‘’ισοδύναµα’’
υλικά εφόσον πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις.
(3) Για τα υλικά ‘’κε’’ (milli-ohm meter) και ‘’κστ’’ (portable GPU) δεκτές να
γίνονται προσφορές που πληρούν την απαίτηση.
β. Τα στοιχεία των κατασκευαστών των υλικών (κωδικός αριθµός, ονοµασία και
διεύθυνση) παρατίθενται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π και των κινητήρων και µπορούν να
παρασχεθούν από την Μοίρα ελικοπτέρων, σε περίπτωση όπου απαιτηθούν από υποψήφιους
προµηθευτές.
γ. (1) Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αναγνώρισης (part number) είναι διαφορετικά εκ
των αιτουµένων η προσφορά του προµηθευτή να απορρίπτεται, πλην της περίπτωσης όπου οι
κατασκευαστές του Ε/Π ή των κινητήρων –κατά περίπτωση– έχουν προβεί σε τροποποιήσεις ή
συµπληρώσεις των στοιχείων των υλικών.
(2) Αντίστοιχα ισχύει και κατά το στάδιο της παραλαβής των υλικών, δηλαδή στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα παραδιδόµενα υλικά από τον προµηθευτή είναι διαφορετικήςνεώτερης διαµόρφωσης από τα απαιτούµενα ή /και τα προσφερόµενα.
(3) Στις περιπτώσεις αυτές, τα προσφερόµενα-παραδιδόµενα υλικά µπορούν να γίνουν
αποδεκτά εφόσον η αλλαγή του configuration / τροποποίηση των στοιχείων αναγνώρισης του
υλικού καθώς και η συµβατότητα / καταλληλότητα προκύπτουν είτε από τις ενηµερώσεις της
οικείας τεχνικής βιβλιογραφίας είτε εναλλακτικά, µε σχετική βεβαίωση / έγγραφο του
κατασκευαστή του ελικοπτέρου ή των κινητήρων.
δ. (1) Τα προσφερόµενα είδη να είναι καινούργια και αµεταχείριστα (BRAND NEW),
πρόσφατης ηµεροµηνίας παραγωγής, άριστης σχεδίασης και στιβαρής κατασκευής,
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης κ΄ της επιστήµης και εντός της αρχικής
τους συσκευασίας (από τον κατασκευαστή / υποκατασκευαστή).
(2) Επίσης να είναι συσκευασµένα κατά τρόπο µε τον οποίο να διασφαλίζεται η
αποφυγή φθορών κατά την µεταφορά τους. Ιδιαίτερα δε για test set –όπως τα είδη “ζ”, “η”, “ιβ”
(L’Hotellier fire detectors tester), “ιγ” (L’Hotellier variable resistor), “κε”, “κστ”, “κζ” –και όλα
τα παρελκόµενα τους, προκειµένου να αποφεύγεται η αλλοίωση των φυσικοχηµικών
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της δοµής τους (οξειδώσεις, φθορές κλπ) κατά την µετέπειτα
αποθήκευση τους καθώς και την µεταφορά τους σε διάφορες τοποθεσίες συντήρησης θα πρέπει να
είναι τοποθετηµένα σε κατάλληλη θήκη η οποία να είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό.
(3) Περαιτέρω δε τα είδη “ζ”, “η”, “ιβ” και “κζ” πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα
αναγκαία και ουσιώδη παρελκόµενα για την καλή, ασφαλή και πλήρη λειτουργία τους.
ε. Τα υλικά να συνοδεύονται από Packing List στο οποίο θα αναγράφεται µε ευκρίνεια ο
κωδικός Part Number, καθώς και από δελτίο αποστολής του κατασκευαστή.
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στ. Τα προς προµήθεια είδη εξοπλισµού υποστήριξης να συνοδεύονται από
”Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης” (Certificate of Conformity), υπογεγραµµένο από το Τµήµα
Ποιότητας του κατασκευαστή.
2.

Λοιπές απαιτήσεις της Υπηρεσίας αφορούν:

α. Χρόνος παράδοσης
(1) Η παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό και
όχι πέραν των τεσσάρων (04) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
(2) ∆εκτές να γίνονται τµηµατικές παραδόσεις υλικών σε περίπτωση όπου η αποστολή
των υλικών, η άφιξη αυτών στην Ελλάδα και οι λοιπές διαδικασίες που αφορούν τα υλικά
(εκτελωνισµοί κλπ) γίνουν κατά παρτίδες µε την δέσµευση ολοκλήρωσης παραδόσεων εντός των
παραπάνω οριζοµένων χρονικών ορίων.
β. Τόπος παράδοσης
(1) Όλα τα είδη, εκτός από το Boroscope assembly (είδος “ζ”) και το Dynamic
Balancing Equipment (είδος “η”), να παραδοθούν στο ΚΕΦ/ΛΣ.
(2) Τα είδη “ζ” και “η” να παραδοθούν από τον προµηθευτή στις εγκαταστάσεις της
Μοίρας Ελικοπτέρων ΛΣ, στην Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας)
προκειµένου να εκτελεσθούν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι-δοκιµές προ της οριστικής παραλαβής
τους από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβών.
γ. Εγγυήσεις καλής κατάστασης – καλής λειτουργίας
(1) Τα υλικά µετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να συνοδεύονται
από εγγυήσεις (warranty) καλής κατάστασης και λειτουργίας κατά τον χρόνο διάρκειας της
εγγύησης.
(2) Οι εγγυήσεις καλής κατάστασης και λειτουργίας θα είναι αυτές που προσφέρουν ως
standard warranty conditions οι κατασκευαστές και φορείς συντήρησης των υλικών.
(3) Σε καµία περίπτωση οι χρόνοι εγγυήσεων δεν θα είναι µικρότεροι των δώδεκα (12)
µηνών. Οι χρόνοι εγγύησης άρχονται από την ηµεροµηνία αποστολής των υλικών από τους
κατασκευαστές / φορείς συντήρησης (στα πλαίσια του παρόντος). Οι εν λόγω ηµεροµηνίες θα
πρέπει να εµφαίνονται να ελεγχθούν κατά το στάδιο παραλαβής των υλικών, καθώς επίσης και να
γίνει σχετική µνεία στα Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των ειδών.
(4) i. Μέσα στα όρια αυτά της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα, τµήµα ή µέρος
γενικότερα του υλικού παρουσιάζει φθορά ή βλάβη / δυσλειτουργία ή ακόµα και το υλικό
συνολικά, µε δική του δαπάνη (ανταλλακτικά, εργασία, µεταφορικά κλπ) χωρίς καµία επιβάρυνση
της Υπηρεσίας.
ii. Επίσης, εφόσον διαπιστωθεί αντικανονικότητα του υλικού κατά το στάδιο της
παραλαβής του από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, το υλικό θα αντικαθίσταται άµεσα µε
ευθύνη του προµηθευτή.
(5) Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της
παρεχόµενης εγγύησης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα
ανανεώνεται και θα παρατείνεται κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχα µε τον απωλεσθέντα χρόνο εκτός
λειτουργίας / µη προβλεπόµενης λειτουργίας του υλικού, µετά την έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή και έως την πλήρη αποκατάσταση του υλικού.
δ. Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση
Για τα είδη “β” (hydraulic jacks), “ζ” (boroscope assembly), “η” (dynamic balancing
equipment), “κζ” (IFF system ramp test-set), δηλαδή για τις περιπτώσεις που οι προσφορές
αφορούν σε ισοδύναµα είδη και µόνον, καθώς και για τα είδη “κε” (milli-ohm meter) και “κστ”
(portable GPU), οι υποψήφιοι προµηθευτές να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους:
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(1) ∆ιαφηµιστικό βιβλιάριο / φυλλάδιο (prospectus / brochure) ή εγχειρίδιο (manual)
του κατασκευαστή που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου είδους.
(2) Περιγραφή του προτεινόµενου είδους µε πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια το προτεινόµενο είδος και τον τρόπο
λειτουργίας αυτού. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται σε εγχειρίδιο (manual) του
κατασκευαστή και να εµπεριέχουν και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά (παραπάνω
υποπαράγραφος).
(3) Έγχρωµη φωτογραφία του συστήµατος (ενδεικτικές διαστάσεις 8 Χ 12cm) εφόσον
το προτεινόµενο είδος δεν απεικονίζεται στα prospectus / brochures / manuals τα οποία θα
κατατεθούν.
3.

Έλεγχοι κατά την παραλαβή των υλικών

Για την παραλαβή των υλικών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβών θα γίνουν κατ΄
ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι:
α. Μακροσκοπικός έλεγχος, κατά τον οποίο θα ελεγχθεί από την Επιτροπή για όλα τα
υλικά των πινάκων:
(1) Η καλή κατάσταση από πλευράς εµφάνισης, λειτουργικότητας, η µη ύπαρξη
κακώσεων-φθορών κλπ.
(2) Η συµφωνία του part number του υλικού καθώς και άλλων χαρακτηριστικών
στοιχείων µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.
(3) Η ύπαρξη των απαιτούµενων πιστοποιητικών (conformity certificate).
(4) Η ύπαρξη των απαραίτητων παρελκοµένων, εξαρτηµάτων καθώς και των
εγγράφων-εντύπων-εγχειριδίων λειτουργίας κλπ που απαιτούνται κατά περίπτωση για την
λειτουργία των υλικών για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
β. Λειτουργικός έλεγχος.
(1) i. Το “Boroscope assembly” (είδος “ζ”) και το “Dynamic Balancing Equipment”
(είδος “η”) θα υποστούν δοκιµή σε εργασία ρουτίνας, ήτοι ενδοσκοπικό έλεγχο γραναζοκιβωτίου
Ε/Π AS365N3 και κινητήρα ARRIEL2C καθώς και ανίχνευση-µέτρηση δονήσεων main και tail
rotor Ε/Π AS365N3 του ΛΣ, αντίστοιχα. Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της καλής και
σύµφωνα µε τις καθοριζόµενες απαιτήσεις λειτουργία των παραδιδοµένων ειδών.
ii. Κατά τους ελέγχους αυτούς µπορεί να παρευρίσκεται ο προµηθευτής εφόσον το
επιθυµεί.
iii. Μετά και από τον παραπάνω έλεγχο και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή
αστοχίες, θα πραγµατοποιηθεί η οριστική παραλαβή µε την σύνταξη του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παραλαβών.
(2) Για τα ανωτέρω είδη, “Boroscope assembly” και “Dynamic Balancing equipment”
ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέσει κατάλληλο προσωπικό στην έδρα της Μοίρας Ε/Π
ΛΣ (Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού, Κοτρώνι Μαραθώνα, Αττική), χωρίς περαιτέρω οικονοµική
επιβάρυνση για την επίδειξη και παροχή επεξηγήσεων πάνω στο χειρισµό, τη λειτουργία και την
περιγραφή του σε αρµόδια Επιτροπή παραλαβής καθώς και σε τεχνικό προσωπικό της Μοίρας Ε/Π
ΛΣ. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής δεν θα είναι περισσότερο από δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.
(3) Οι έλεγχοι-δοκιµές από την Επιτροπή Παραλαβής θα γίνουν µε έξοδα του
προµηθευτή. Αναφορικά στο Dynamic Balancing Equipment (είδος “η”), διευκρινίζεται ότι τα
έξοδα που βαρύνουν τον προµηθευτή δεν αφορούν στην λειτουργία Ε/Π ΛΣ.

39

ΑΔΑ: 4Α3ΩΙ-ΒΘ
Πίνακας 2: Προµήθεια υλικών εξοπλισµού υποστήριξης Ε/Π AS365N3 του ΛΣ
α/α

Item Description

Item p/n

Quantity

Additional Information

Εξοπλισµός υποστήριξης σκάφους
α.

ARRIEL2C ENGINE HOLDING TOOL

365A93.5440.01

01 τεµ Used to remove-install MGB / Engine / Coupling shaft
1) Γενικά
- Οι γρύλοι (hydraulic jacks) θα χρησιµοποιούνται για την ανύψωση (jacking) των ελικοπτέρων AS365N3
του ΛΣ. Για την εν λόγω διαδικασία απαιτείται η ταυτόχρονη χρήση τριών (03) γρύλων.
- Τα hydraulic jacks προσαρµόζονται σε αντίστοιχους (τρεις) jacking adapters, male ball type διαµέτρου
26mm, δύο στο πρόσθιο τµήµα της ατράκτου (ΑΡ και ∆Ε) και ένας στην κάτω επιφάνεια του tail boom.
2) HYDRAULIC JACKS 703A91.0315.00
- Τα Hydraulic Jacks p/n 703A91.0315.00 αναφέρονται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3,
είναι κατασκευής DEDIENNE Aerospace (Original Equipment Manufacturer) ή EUROCOPTER. Ένα σετ
τριών jacks (p/n 703A91.0315.00) υφίσταται στην Υπηρεσία και χρησιµοποιείται από την Μοίρα
Ελικοπτέρων ΛΣ:
- Βασικά στοιχεία λειτουργίας των hydraulic jacks είναι:
Height closed
: 360mm (with ball joint thrust piece)
Height extended
: 1130mm (with ball joint thrust piece)
Stroke
: 770mm (595mm hydraulic stroke + 175mm
approach stroke)
Working fluid
: AIR 3520 / MIL-H-5606
Thrust cups
: conform with BNAE Prl 92310A Standard
Vertical load
: 6 tonnes at extended height 1130mm
“CE” certified
: ΝΑΙ / φέρει αντίστοιχη σήµανση

703A91.0315.00
β.

JACK, HYDRAULIC (6 TONS)

ή
αντίστοιχοι

03 τεµ

- Τα hydraulic Jacks 703Α91.0315.00 είναι τεσσάρων σταδίων (4stage jack, εµφαίνονται σε “extended” θέση στην φιγούρα). Έκαστο
από τα τρία pistons είναι εφοδιασµένο µε locking / safety nut το
οποίο χρησιµοποιείται για την ασφάλιση / ακινητοποίηση του jack
σε οποιοδήποτε σηµείο του hydraulic stroke, ενώ η κίνηση του
approach screw περιορίζεται από safety pin.
- Το υδραυλικό κύκλωµα των jacks είναι εφοδιασµένο µε φίλτρο και safety valve.

3) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ” HYDRAULIC JACKS
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- Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης αποδεκτές να γίνονται προσφορές οι οποίες αφορούν hydraulic
jacks τα οποία να έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά αντοχής, λειτουργίας, πιστοποίησης (“CE” mark),
διαστάσεων –ιδιαίτερα ως προς το closed height του οπίσθιου jack το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
450mm–.
- Οι προτεινόµενοι hydraulic jacks να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλη µηχανική διάταξη για την
ακινητοποίηση κ΄ ασφάλιση του jack σε οποιοδήποτε σηµείο του stroke, ενώ το υδραυλικό κύκλωµα τους
να είναι εφοδιασµένο κατ΄ ελάχιστο µε safety valve.
- Τα ανωτέρω να προκύπτουν από τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο να προσκοµισθεί για την τεχνική
αξιολόγηση της προσφοράς.

γ.

LOCK FIXTURE MAIN LANDING GEAR 365A92.4140.01

01 τεµ Enables immobilisation of main landing gear shock absorber

δ.

LOCKING COLLAR MAIN LAND /GEAR 365A92.4141.01

01 τεµ Limits main landing gear shock absorber compression

ε.

BAR, TOWING WITH FUSE PIN

365A91.0050.00

01 τεµ Aircraft towing. Bar equipped with absorbing device & shear pin

στ.

MR BLADE CRADLE

365A91.1145.00

01 τεµ Set of 2 foam cradles to stow blades in workshop or outside
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α/α

Item Description

Item p/n

Quantity

Additional Information

Εξοπλισµός υποστήριξης σκάφους
1) Γενικά
Το συγκρότηµα του Boroscope θα χρησιµοποιηθεί για την ενδοσκοπική επιθεώρηση των γραναζοκιβωτίων
(MGB / TGB) καθώς και των κινητήρων των Ε/Π ΛΣ.
2) ENDOSCOPE ASSEMBLY AR4420
- Το ENDOSCOPE ASSEMBLY p/n AR4420 αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3,
είναι κατασκευής FORETEC SARL (FIBRES OPTIQUES et ENDOSCOPES) και απαρτίζεται από:
το endoscope p/n AR320 και

ζ.

ENDOSCOPE ASSEMBLY

FORETEC AR4420
ή
OLYMPUS IF6C5X1
ή
αντίστοιχο

από το generator for endoscope p/n AR4100

01
συλλογή
(40) RIGID TUBE FOR 60o VISION
(50) RIGID TUBE FOR 80o VISION
(60) RIGID TUBE FOR 90o VISION

(100) LIGHT GENERATOR
(110) EXTENSION LEAD FOR ENDOSCOPE
(120) FUSES BOX
(130) LAMP (150W / 15V)

- Ως εµφαίνεται και παραπάνω, το AR4420 έχει rigid endoscopes στα οποία είναι προσαρµοσµένοι φακοί
οπτικού πεδίου 60ο, 80ο και 90ο.
3) INDUSTRIAL FIBERSCOPE IF6C5X1
- Μία µονάδα BOROSCOPE p/n IF6C5X1 κατασκευής OLYMPUS υφίσταται στην Υπηρεσία και
χρησιµοποιείται από την Μοίρα Ελικοπτέρων ΛΣ για την ενδοσκοπική επιθεώρηση των κύριων
γραναζοκιβωτίων και των κινητήρων των Ε/Π AS365N3. Το boroscope αυτό απαρτίζεται από το “insertion
section” (απαρτίζεται επιµέρους από τα τµήµατα flexible section / bending section / distal end, στο οποίο
και φέρεται ο οπτικός φακός) και το “control & eyepiece section”. Στα εν λόγω τµήµατα ενσωµατώνονται
εσωτερικά image guide firbers, light guide fibers και wires για το tip angulation [σχετική είναι η κατωτέρω
απεικόνιση, πηγή: Olympus Industrial boroscopes brochure]:
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- Για την λειτουργία του boroscope απαιτούνται επίσης το “light source” και το “light guide cord”.
- Tο boroscope IF6C5X1 είναι εφοδιασµένο µε optical adapter direct viewing, 60ο field of view και depth
of field 11mm έως άπειρο. Περαιτέρω παρέχεται η ικανότητα προσαρµογής και εναλλακτικών φακών
(interchangeable optical adapters). Η ικανότητα γωνίωσης του bending section (tip angulation) είναι 120ο
κατά την κίνηση “επάνω-κάτω” και 100ο κατά την κίνηση “αριστερά-δεξιά”.
- To boroscope IF6C5X1 φέρει πιστοποίηση ασφαλείας και την αντίστοιχη σήµανση “CE” mark
4) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ BOROSCOPE IF6C5X1 ή “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ” BOROSCOPE
Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης αποδεκτές να γίνονται προσφορές οι οποίες αφορούν σε
boroscope assemblies τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κάτωθι κριτήρια:
- Ο ενδοσκοπικός σωλήνας (insertion tube) να έχει διάµετρο που να µην υπερβαίνει τα 6mm και να έχει
µήκος τουλάχιστον 2.000mm, ενώ το µήκος τους light guide cord να είναι τουλάχιστον 2.000mm.
- Η τροφοδοσία του light source να είναι από εναλλασσόµενο ρεύµα τάσης 220-240V / 50Hz.
- Στο προσφερόµενο boroscope να δύνανται να τοποθετηθούν εναλλακτικοί φακοί (interchangeable optical
adapters) που να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά –ως ελάχιστα:
● direct viewing, 60ο field of view και depth of field 11mm έως άπειρο
(στο boroscope IF6C5X1 είναι ο standard φακός που παρέχεται µαζί µε το σύστηµα)
● direct viewing, 100ο field of view και depth of field 4mm έως άπειρο
● side viewing, 60ο field of view και depth of field 9mm έως άπειρο
● side viewing, 100ο field of view και depth of field 9mm έως άπειρο
Οι παραπάνω φακοί να αποτελέσουν τµήµα της προσφοράς.
- Το boroscope να µπορεί να λειτουργεί στις κάτωθι συνθήκες (operating environment):
Operating temperature
Liquid resistance

“CE” certified

: -10 oC έως 80oC ή καλύτερο (αφορά στο insertion section) και 10 oC έως 30oC (αφορά
στα υπόλοιπα τµήµατα του boroscope)
: ΝΑΙ (against machine oil / light oil / saline 5%)
: Waterproof (αφορά στο insertion section)
: Drip-proof (αφορά στο control section)
: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ / να φέρει αντίστοιχη σήµανση

- Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά τον χρόνο παράδοσης του από:
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● τους επιθυµητούς φακούς (optical adapters) όπως εµφαίνονται σε παραπάνω πίνακα –πέραν αυτού που
φέρει ως standard το boroscope.
● Όλα τα παρελκόµενα, εξαρτήµατα, υπο-συστήµατα πχ light source, light guide cord, power cables κλπ
που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του.
● τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, εικονογραφηµένα όπως απαιτείται,
ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία, η εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και ενδεχοµένως το βασικό
troubleshooting. Να περιλαµβάνονται επίσης χρήσιµες οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια του
προσωπικού και προληπτικά µέτρα (precautions).
1) To Dynamic Balancing Equipment θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο και την διόρθωση τυχόν δονήσεων
των Κύριων Στροφείων και των Ουραίων Στροφείων (τύπου “silent Fenestron”) των Ε/Π ΛΣ.
2) Dynamic Balancing Equipment STEADY CONTROL & STEADY CONTROL KIT
- Το STEADY CONTROL p/n 703A94.3200.01 αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π
AS365N3, έχει δε σχεδιασθεί από την Eurocopter, κατασκευάστρια του εν λόγω αεροσκάφους, για το
dynamic balancing των στροφείων ελικοπτέρων που παράγονται από αυτήν. Στα πλαίσια αυτά, αλλά και
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (σχεδίασης-λειτουργίας) του συστήµατος υπάρχουν ιδιαίτερεςξεχωριστές διαδικασίες χρήσης τους [“check and correction of horizontal and vertical vibrations with
STEADY CONTROL adjustment equipment” και “tail rotor balancing with STEADY CONTROL
adjustment”]

η.

Dynamic Balancing equipment
STEADY CONTROL και STEADY
CONTROL KIT

703A94.3200.01
και
365A94.3200.00
ή
αντίστοιχο

- Το STEADY CONTROL KIT p/n 365A94.3200.00 αποτελεί adaptation kit για την χρήση του
STEADY CONTROL στο Ε/Π AS365N3 και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων απαρτίων, τις “configuration
cards” (τύπου PCMCIA) για το dynamic balancing του κύριου στροφείου και του ουραίου στροφείου. Οι
“configuration cards” είναι περιλαµβάνουν το λογισµικό (software) ώστε το balancings equipment να
01 + 01
αντιλαµβάνεται ότι τα δεδοµένα που λαµβάνει αφορούν στο Ε/Π AS365N3.
συλλογή
- Το σύστηµα STEADY CONTROL, σε αντίθεση µε άλλα συστήµατα “dynamic balancing equipment”,
χρησιµοποιεί µόνον αισθητήρες-accelerometers τοποθετούµενα σε διάφορα σηµεία της καµπίνας για την
διαδικασία της ανίχνευσης των δονήσεων [vertical (z) / lateral (Y) / longitudinal (X) axes] και δεν
απαιτείται η χρήση κάµερας για την λήψη δεδοµένων που αφορούν στο tracking των πτερύγων του κύριου
στροφείου.
- Απαιτείται η εκτέλεση µίας µόνον τεχνικής πτήσης (data acquisition flight) κατά την οποία συλλέγονται
τα δεδοµένα από τους αισθητήρες στην acquisition unit και τα δεδοµένα αποθηκεύονται στην “result card”
(τύπου PCMCIA). Μετά την εκτέλεση της πτήσης και εφόσον το µετρούµενο πλάτος δονήσεων (amplitude
of vibration) είναι εκτός επιτρεπτών ορίων, η PCMCIA result card εισάγεται σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
και τα δεδοµένα αναλύονται από ειδικό λογισµικό πρόγραµµα (software) το οποίο προτείνει την “λύση”.
Εν κατακλείδι, εκτελείται µία ακόµη πτήση προς επιβεβαίωση της ορθότητας της “λύσης” (check-out
flight).
3) Εξοπλισµός Dynamic Balancing άλλου τύπου που αναφέρεται στην βιβλιογραφία του Ε/Π ΛΣ
- Σύµφωνα µε την τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3, για την διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης
τυχόν δονήσεων των στροφείων προβλέπεται εκτός από το STEADY CONTROL, η χρήση και άλλων
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τύπων συστηµάτων ανίχνευσης-ανάλυσης δονήσεων και υπόδειξης “λύσης”. Συγκεκριµένα αναφέρεται
ονοµαστικά το µοντέλο 8500C+ της CHADWICK (µετά του αντίστοιχου adapter kit της CHADWICH),
πέραν άλλων συστηµάτων τα οποία τυχόν µπορεί να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε σχετική σηµείωση
(NOTE) που περιλαµβάνεται στην διαδικασία .
- Στην τεχνική βιβλιογραφία του AS365N3 προβλέπεται επίσης και η χρήση απλούστερων συστηµάτων µε
δυνατότητα µόνο µετρήσεων, συγκεκριµένα αναφέρονται τα µοντέλα VIBREX 177M6 και VIBREX 2000.
Οι τύποι αυτών των συσκευών δεν καλύπτουν τις απαιτήσες της παρούσας προδιαγραφής και εποµένως
εφόσον προταθούν θα απορρίπτονται.
4) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ” DYNAMIC BALANCING EQUIPMENT
- Σε περίπτωση που τα προτεινόµενα συστήµατα Dynamic Balancing equipment δεν αφορούν είτε στο
STEADY CONTROL (Eurocopter) είτε στο 8500C+ (Chadwick), να πληρούν τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο Παράρτηµα στο παρόν Μέρος.
5) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
- παροχή εκπαίδευσης από εκπαιδευτή του κατασκευαστή του Dynamic Balancing Equipment σε
τουλάχιστον πέντε (5) τεχνικούς της Μοίρας Ε/Π ΛΣ στην έδρα της Μοίρας Ε/Π. Η διάρκεια της
εκπαίδευσης αυτής θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες και θα καλύπτει ενδεικτικά τα κάτωθι
αντικείµενα:
● Θεωρία δονήσεων – δονήσεις Ε/Π
● Εγκατάσταση προτεινόµενου συστήµατος στο Ε/Π
● Λειτουργία συστήµατος – ανάλυση δεδοµένων – ρυθµίσεις
Για την οργάνωση της εκπαίδευσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει το πρόγραµµα
εκπαίδευσης, την διάρκεια εκπαίδευσης καθώς και εάν θα απαιτηθεί η διάθεση Ε/Π για την υλοποίηση της
εκπαίδευσης (λειτουργία επί εδάφους / τεχνική πτήση).
- Το σύστηµα κατά την παράδοση του να είναι διακριβωµένο (calibrated). Η πιστοποίηση της διακρίβωσης
πιστοποιείται µε σχετικό πιστοποιητικό και ενδεικτική σήµανση επί της συσκευής.
- Το προσφερόµενο dynamic balancing equipment θα παραδοθεί συνοδευόµενο από:
● Όλα τα παρελκόµενα, εξαρτήµατα, υπο-συστήµατα πχ light source, light guide cord, power cables κλπ
που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του.
● τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα µαζί µε τα απαραίτητα σχέδιασχεδιαγράµµατα, εικονογραφηµένα όπως απαιτείται, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία, η εξακρίβωση
της καλής λειτουργίας, η διακρίβωση (calibration) και ενδεχοµένως το βασικό troubleshooting. Να
περιλαµβάνονται επίσης χρήσιµες οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια του προσωπικού και προληπτικά
µέτρα (precautions).
● Εκπαιδευτικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις της παρασχεθείσας εκπαίδευσης (οι πιστοποιήσεις θα
χορηγηθούν µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευτή).
α/α

Item Description

Item p/n

Quantity

Additional Information
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Εξοπλισµός υποστήριξης σκάφους
θ.

CASE HYDRAULIC ACCESSORIES

365A95.7542.00

01
Check landing gear shock struts & brakes accumulator charging
συλλογή

ι.

DERRICK

365A91.3040.01

01 τεµ Derrick to remove / install MRH / MGB / MR Blades / Engines

ια.

BRAKING TORQUE CHECKING TOOL

360A944100.01

01 τεµ Tool for braking system tests

ιβ.

L' HOTELLIER tester for Fire Detectors
type B160

1724-1

01 τεµ

“Temperature check” of L’Hotellier thermostatic fire detector type “B160” i.a.w Eurocopter maintenance
manual. Tool is manufactured by L’Hotellier.

ιγ.

L' HOTELLIER Variable Resistor 3,3 Ohm
RT25
/ 25 Watt

01 τεµ

“Contact voltage drop check” of L’Hotellier thermostatic fire detector type “B160” i.a.w Eurocopter
maintenance manual. Tool is manufactured by L’Hotellier.

Εξοπλισµός υποστήριξης κινητήρων
TM 0188 G001
ή TM 0188 G002

ιδ.

PRESSURE GENERATOR

ιε.

FLOW LIMITER ASSEMBLY και BLEED 8819505000 και
VALVE UNION
8816517000

Ιστ. PROTECTION TUBE HOLDING TOOL

01 τεµ Engines rinsing, washing, cleaning and internal protection
01 + 01 Tools required for engines rinsing, washing, cleaning and internal protection. Flow limiter meters rinsing /
τεµ washing liquid supplied by pressure generator. Union required to close bleed valve.

88150 10000

01 τεµ To hold the engine if module M05 / RGB is removed from aircraft

ιζ.

DISASSEMBLY / ASSEMBLY TOOL
FOR VARILIP SEAL

88186 88000

01 τεµ Tool to remove / install VARILIP seal

ιη.

EXTRACTOR

88186 91000

01 τεµ Tool to remove varilip seal

ιθ.

DRIVING WRENCH

88199 59000

01 τεµ Tool to check metering unit assembly

Κ.

BASE

TM0373G001

01 τεµ Tool to install sealing ring

κα.

CASTLE WRENCH

TM0515G002

01 τεµ Tool to position and hold of HP / LP pump

κβ.

PROTECTOR ASSEMBLY (POST
TU064A)

TM2046G001

01 τεµ Tool to remove / install Pump and Metering unit assembly

α/α

Item Description

Item p/n

Quantity

Additional Information
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Εξοπλισµός υποστήριξης κινητήρων
κγ.

INSTALLATION TOOL

TM1991G001

01 τεµ Tool to install the HMU on the engine

Λοιπός Εξοπλισµός
- Η συλλογή (maintenance kit) απαιτείται, σύµφωνα µε το οικείο τεχνικό εγχειρίδιο ‘’FLIR STAR
SAFIRE II Thermal Imaging equipment operator’s manual” (rev. C), για την περιοδική συντήρηση των
µονάδων FLIR Turret Unit των συστηµάτων FLIR “Star Safire II”, εγκατεστηµένων στα Ε/Π ΛΣ και
συγκεκριµένα για την εργασία “nitrogen purging”.
- Η συλλογή αποτελείται από τον εξοπλισµό που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
Περιγραφή Υλικού

α/α

κδ.

κε.

FLIR System 1st level maintenance kit

MILLIOHMETER 0-1000 mOhm

3203771

---

01
συλλογή

FLIR Systems

Part Number

Ποσότ.

Μον.

4000520
1 TUBING - NYLON, AIR BRAKE,BLACK, 1/8”, 150 PSI
1
τεµ
2 TAPE - TEFLON .25 X 36 YDS 3 MIL
4003602
1
τεµ
3 LEAK DETECTOR - SNOOP 2 OZ.
4007600
1
τεµ
4 FIXTURE ASSY - N2 PURGE/FILL, SCHRADER
6809050
1
τεµ
5 FITTING - ADAPTER, TUBE TO FTP, 3/8” X 3/8”, BRASS
15010825
1
τεµ
6 FITTING - BUSHING, .125 NPT-F X .375 NPT-M, BRASS
1
τεµ
15010850
7 ADAPTER - .125 AN M X .125 TUBE
15036400
1
τεµ
8 REGULATOR - NITROGEN GAS, SGL STAGE, 2-15 PSI
1
τεµ
15060472
9 CONNECTOR - RT ANGLE, 1/8 IN TUBING, 1/8” MPT
1
τεµ
3202149
3203770
10 LABEL - WARNING, PURGE KIT SAFIRE/ULTRAMEDIA
1
τεµ
- Η συσκευή Milli-ohm meter θα χρησιµοποιηθεί για την τακτική συντήρηση / έλεγχο των γειώσεων
(electrical bonding measurement) των Ε/Π AS365N3 του ΛΣ.

- Το προτεινόµενο milli-ohm meter απαιτείται να πληροί τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
● δυνατότητα µέτρησης ohm-ικής αντίστασης γειώσεων από 100µΩ έως 1.000 mΟhms σε 5 τουλάχιστον
κλίµακες (ranges).
● Resolution: 0,1mOhm ή καλύτερη σε κλίµακα 0 έως 200mOhm και test current 100mA.
● Accuracy: 0,5% της κλίµακας.
01 τεµ ● Test current: 100mA ή µικρότερο σε κλίµακα 0 έως 200mOhm (regulated DC constant current source)
και test current accuracy 0,1%.
● Να έχει διάταξη προστασίας έναντι overvoltage καθώς και έναντι overtemperature.
● Τροφοδοσία από συστοιχία µπαταριών µε ένδειξη απαίτησης αντικατάστασης ή επαναφόρτισης τους.
● ∆ιαγνωστικούς ελέγχους (αυτοµατοποιηµένους ή µη) ελέγχου, κατ΄ ελάχιστο current regulation check,
voltage measurement check, polarity indication check καθώς και total / operation check. Η καλή
λειτουργία θα πρέπει να δεικνύεται δια λυχνιών διαγνωστικής λειτουργίας ή/και προτυποποιηµένα
αποτελέσµατα στο display screen.
● Η συσκευή να βρίσκεται εντός heavy duty case για την καλύτερη προστασία κατά την χρήση.
47

ΑΔΑ: 4Α3ΩΙ-ΒΘ
● Να πληροί το πρότυπο EN 61010-1 και να φέρει την σχετική πιστοποίηση “CE” mark.
- Το milli-ohm meter να παραδοθεί πλήρες µε τα απαραίτητα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του
παρελκόµενα όπως τα test leads (potential & current), καθώς και από τεχνικό εγχειρίδιο λειτουργίας,
εικονογραφηµένο όπως απαιτείται. Στο εγχειρίδιο να παρέχονται πληροφορίες για την γενική περιγραφήλειτουργία του milli-ohm meter, τον τρόπο χρήσης, τους διαγνωστικούς ελέγχους κλπ.
- Το Ground Power Unit (GPU) απαιτείται να είναι φορητού τύπου (portable) και θα χρησιµοποιηθεί για
την εκκίνηση των Ε/Π AS365N3 του ΛΣ (διαδικασία εκκίνησης µε χρήση external ground power, δηλ.
χωρίς την χρήση του main aircraft NiCd battery). Αποσκοπείται έτσι η υποστήριξη της αυτονοµίας των
Ε/Π ΛΣ σε περιπτώσεις µεταστάθµευσης (µακράν της τεχνικής βάσεως).

κστ.

Portable GPU 28,5VDC
(Portable External Ground Power Unit)

- Το προτεινόµενο portable GPU απαιτείται να πληροί τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
● Peak output current (max Amps): 850 Amps τουλάχιστον
● Cell capacity: 29 Amp/Hrs ή µεγαλύτερη
● DC outlet: 25,4 Volt
● ∆υνατότητα φόρτισης από σύνηθες δίκτυο ρεύµατος 220 volt AC
01 τεµ ● Χρόνος επαναφόρτισης από 50% discharge: 5 hours (recharge time)
● Βάρος: <30 kg

---

- Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι εφοδιασµένο κατ΄ ελάχιστο µε ενδεικτικές λυχνίες της κατάστασης
φόρτισης της µπαταρίας (battery charge status) και κατά την φόρτιση του από δίκτυο ρεύµατος (battery
pack charging) ή ένδειξη (digital ή analogue) του output voltage.
- Το µήκος του DC output cable (καλώδιο παροχής DC ρεύµατος 28,5V) να είναι τουλάχιστον 2µέτρα και
να είναι εφοδιασµένο στο άκρο µε 3-pin Nato plug για σύνδεση στο ρευµατολήπτη (ground power
receptacle) των Ε/Π.
1) Το IFF system ramp test set (ground test beacon) θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο του Transponder p/n
MST67A συστήµατος IFF που φέρουν τα Ε/Π ΛΣ σε Modes A/C/S (Mode “A” check / Mode “C” check /
Mode “S” check) καθώς και για το identification system check.

ATC601 / IFR 6000
κζ.

IFF system ramp test set

ή
αντίστοιχο

2) Mode S/A/C Transponder ramp test set ATC-601
- Το Ground Test Beacon p/n ATC-601 αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3 και
είναι κατασκευής IFR και η χρήση του απαιτείται για την εκτέλεση των ανωτέρω ελέγχων [“Transponder
01 τεµ
MST67A System tests”]. Το συγκεκριµένο test-set δεν παράγεται πλεόν από τον κατασκευαστή του και
έχει αντικατασταθεί από το νεώτερου τύπου p/n IFR-6000.
- Στην τεχνική βιβλιογραφία του AS365N3 προβλέπεται επίσης και η χρήση άλλου τύπου κατάλληλου test
set.
3) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ IFF SYSTEM RAMP TEST-SET
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- Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης αποδεκτές να γίνονται προσφορες οι οποίες αφορούν test-set
τα οποία έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά µε το test-set IFR-6000 και κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχα µε το
ATC-601, ιδιαίτερα δε ως προς τα κάτωθι:
Signal Generator
Output
Level

Test Antenna
VSWR
Gain
Interrogation Test Signals
Rate
Interlace Ratio

: 1030MHz – Accuracy: ±10KHz
: -57 to –7dBm typically into 50Ω [automatically controlled to determine
receiver sencitivity (MTL) for the selected range and 4dB typically, higher
than MTL for test interrogations]
: 1,5:1
: 10dB typical, specified on the antenna
: Range 6feet (1.83m) to 300feet (91.44m)
: 235 Hz PRF (±5Hz)
: MTL
: ATCRBS
: Mode S
: Modes
: All Modes

Interrogations to test interrogations
2:1
8:1
A, C, S, Intermode
Pulse Characteristics
Accuracy: ±50ns
Rise Time: 50 to 100ns
Fall Time: 50 to 200ns
:Phase Modulation
:Transition Time: <=80ns
: Phase Shift: 180° (±10°)
UUT Measurements (replies)
: Mode S και ATCRBS / Mode S All Call
: Range
: 125.00 to 131.00 µs
: Accuracy
: ±100ns
: Divercity Isolation
: Range
: 0 to >20dB
: Antenna Range : 6feet (1.83m) to 95feet (28.96m)
: Accuracy
: ±3dB
- Το προσφερόµενο test set θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τις διατάξεις EN 55011 Class B και EN 500821, καθώς επίσης και µε τους κανονισµούς ασφαλείας EN 61010-1 for class 1 portable equipment και να
είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον pollution degree 2 environment.
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- Το προσφερόµενο test θα πρέπει να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 20°C έως +55°C. Περαιτέρω απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διακρίβωσής του από αρµόδιο φορέα
καθώς επίσης να συνοδεύεται από κατάλληλο φορτιστή σύνδεσης του µε το συµβατό δίκτυο (220V /
50Hz).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ DYNAMIC BALANCING EQUIPMENT
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Γενικά

α. Ο εξοπλισµός Dynamic Balancing equipment πρέπει να είναι καινούργιος και
αχρησιµοποίητος (brand new), άριστης σχεδίασης και στιβαρής κατασκευής,
κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, να
ενσωµατώνει την πλέον πρόσφατη τεχνολογία και σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στις
παρακάτω παραγράφους. Στην συλλογή θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται όλα τα
αναγκαία και ουσιώδη παρελκόµενα, εξαρτήµατα καθώς και το απαιτούµενο λογισµικό
(software) για την καλή, ασφαλή, πλήρη και αποτελεσµατική λειτουργία του εξοπλισµού
(διαδικασίες “check and correction of horizontal and vertical vibrations” καθώς και
“silent FENESTRON dynamic balancing”, αντίστοιχα για τα main rotors και tail rotors
των Ε/Π AS365N3 του ΛΣ).
β. Η συσκευή εγκαθίσταται επί του Ε/Π και οι έλεγχοι-ανάλυση των δονήσεων
γίνονται επί έδαφους και κατά την δοκιµαστική πτήση.
2.

Τεχνικά – Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

α. Η κεντρική µονάδα και όλα τα παρελκόµενα του dynamic balancing
equipment πρέπει να περιέχονται σε βαλίτσα /ες µεταφοράς άκαµπτη (rigid)
κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό για την ασφαλή αποθήκευση του εξοπλισµού και
για την εύκολη µεταφορά του εξοπλισµού σε διάφορες τοποθεσίες επιχειρήσεων.
β. Το dynamic balancing equipment θα πρέπει να λειτουργεί µε ρεύµα
λαµβανόµενο από το ίδιο το ελικόπτερο (28V DC) και να έχει µηχανισµούς προστασίας
έναντι υπερτάσεως και αντίστροφης πολικότητας.
γ. (1) Το προσφερόµενο σύστηµα dynamic balancing equipment απαιτείται να
συνοδεύεται από λογισµικό (configuration software) ώστε να διαµορφώνεται το σύστηµα
κατά την πτήση κατάλληλα για το ελικόπτερο AS365N3.
(2) Το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο για το Ε/Π
AS365N3.
δ. (1) Η φιλοσοφία του dynamic balancing equipment να βασίζεται στην
απαίτηση εκτέλεσης µίας και µοναδικής πτήσης για την συλλογή των δεδοµένων (single
data acquisition flight) καθώς και µίας µόνο περαιτέρω πτήσης προς επιβεβαίωση της
ορθότητας της προταθείσας “λύσης” (single check-out flight), µετά την εφαρµογή των
ρυθµίσεων.
(2) ∆ια κατάλληλου λογισµικού για το AS365N3 να παρέχεται προτεινόµενη
‘’λύση’’ (ρύθµιση trim tabs, µήκος pitch link, προσθήκη / αφαίρεση βάρους κλπ).
ε. Για την ανίχνευση του ίχους περιστροφής άκρων πτερύγων Κύριου Στροφείου
(tracking) το Dynamic Balancing equipment να διαθέτει είτε ειδικό αισθητήρα-κάµερα
είτε η λειτουργία του συστήµατος να βασίζεται στην ‘’ανάλυση δονήσεων’’ (vibrations
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analysis). Αντίστοιχα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι αισθητήρες (photocell και
accelerometer) για την ανίχνευση των δονήσεων του ουραίου στροφείου.
στ. (1) Μετά το τέλος του data acquisition, οι µετρήσεις να απεικονίζονται στην
οθόνη του συστήµατος (on-Line) αλλά και να παρέχεται η δυνατότητα, µετά την πτήση,
της απεικόνισης των δεδοµένων σε κοινό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (off-Line).
(2) Αντίστοιχα, στην οθόνη του συστήµατος ή στην οθόνη του Η/Υ να
απεικονίζεται η ‘’λύση’’ (rotor track & balance solution).
(3) Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα:
i. Ηλεκτρονικής αποθήκευσης των αποτελεσµάτων σε κοινό Η/Υ και
ii. Εκτύπωσης των αποτελεσµάτων, είτε δια ενσωµατωµένου ή
παρελκόµενου στις µονάδες του συστήµατος εκτυπωτή, είτε µέσω κοινού εκτυπωτή µετά
την µεταφορά των δεδοµένων στον Η/Υ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(1) Για την απεικόνιση των αποτελεσµάτων και την περαιτέρω ανάλυση των
δονήσεων µετά την πτήση, σε Η/Υ απαιτείται να υπάρχει το κατάλληλο λογισµικό
(software).
(2) Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για την άµεση παρουσίαση των
αποτελεσµάτων (rotor track data και rotor balance data) στην οθόνη του συστήµατος,
αυτά να απεικονίζονται και γραφικά. Προς τούτο απαιτείται η ευκρίνεια της οθόνης να
είναι υψηλή.
(3) Σε κάθε περίπτωση το configuration του dynamic balancing equipment
και η προτεινόµενη από το σύστηµα “λύση” θα αφορούν στο Ε/Π ΛΣ AS365N3.
ζ. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες καταλλήγουν στην κεντική µονάδα του
dynamic balancing equipment (Data acquisition / Data collection unit κλπ) να µπορούν
να αποθηκευθούν σε αποσπώµενη µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων (memory card) για
την µετέπειτα επεξεργασία των δεδοµένων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC).
η. (1) Η εισαγωγή ‘’εντολών’’ στο σύστηµα, η πλοήγηση στα διάφορα ‘’µενού’’
καθώς και η ενηµέρωση του χειριστή του συστήµατος να γίνεται µε κατάλληλο
χειριστήριο το οποίο να είναι το δυνατόν εργονοµικό και απλό στην χρήση του,
εφοδιασµένο µε οθόνη LCD.
(2) Το χειριστήριο συστήµατος (ενδεικτικά αναφερόµενο ως command &
control unit, hand-held system controller κλπ) µπορεί να έχει οθόνη αφής (touch screen),
ή πλήκτρα (keys) για την εισαγωγή εντολών και την πληροφόρηση του χειριστή του
dynamic balancing equipment.
(3) Το λειτουργικό (software) να παρέχει οδηγίες χρήσεως στον χειριστή
µέσω λειτουργικών συµβόλων ή µέσω απλού κειµένου / εντολών µε σκοπό να
διευκολύνεται η χρήση του και να µην υπάρχει η ανάγκη συνεχούς αναδροµής στα
εγχειρίδια.
θ. Να µην υπάρχουν περιορισµοί που σχετίζονται µε την λειτουργία της
συσκευής, πχ ταχύτητα ελικοπτέρου, ύψος πτήσεως κλπ. Περαιτέρω, η λειτουργία της
συσκευής να µπορεί να γίνεται µε τις ακόλουθες συνθήκες:
(1) ΗΜΕΡΑ και ΝΥΚΤΑ.
(2) Σε θερµοκρασιακό εύρος από -20οC έως +700 C τουλάχιστον.
ι. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (Built-In Test), το
οποίο να εκτελείται πριν την χρήση του dynamic balancing equipment. Οι
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αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι να αφορούν τόσο στο Hardware όσο και στο λογισµικό
(Software).
3.

Παρελκόµενα, Εξαρτήµατα και Υποσυστήµατα

α. Πέραν της κύριας µονάδας του συστήµατος (Data acquisition / Data collection
unit κλπ) καθώς και του χειριστηρίου (Command panel κλπ) για τα οποία έχει γίνει
αναφορά στις παραπάνω παραγράφους, το προτεινόµενο σύστηµα κατά την παράδοση
του πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω παρελκόµενα και υποσυστήµατα:
(1) Ειδικό αισθητήρα-κάµερα για την ανίχνευση του ίχους περιστροφής
άκρων πτερύγων Κύριου Στροφείου (tracking), εφόσον το tracking γίνεται µε κάµερα.
(i) ∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικά το tracking µπορεί να γίνεται διά των
ίδιων των αισθητήρων (accelerometers) και κατάλληλου λογισµικού, βασιζόµενο στην
‘’ανάλυση δονήσεων’’. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ξεχωριστός αισθητήρας
(κάµερα) για το Tracking.
(ii) Εφόσον το προσφερόµενο σύστηµα περιλαµβάνει και χρησιµοποιεί
κάµερα ως αισθητήρα για την ανίχνευση (tracking), τα χαρακτηριστικά ακρίβειας αυτής
να είναι: ±1mm για την µέτρηση του ‘’ύψους’’ ίχνους πτέρυγας (blade height) και ±0,5’
τόξου (0,5 minutes of arc) για την µέτρηση του Lead / Lag των πτερύγων.
(2) Καλώδια (cables).
(i) Τα καλώδια που συνδέουν τους διάφορους αισθητήρες µε την
κεντρική µονάδα του dynamic balancing equipment πρέπει να είναι θωρακισµένα
(shielded) και κατάλληλα γειωµένα, για την αποφυγή θορύβου (noise) από πιθανά
εξωτερικά µαγνητικά πεδία (stray magnetic fields).
(ii) Όλα τα καλώδια θα πρέπει να συνδέονται µε την κύρια συσκευή µέσω
connectors που θα ακολουθούν την προδιαγραφή MIL-C-38999 Series III ή αντίστοιχη.
(3) ∆ιάφορα παρελκόµενα συστήµατος (Accessories), όπως αποσπώµενες
κάρτες µνήµης (memory cards), βραχίονες στήριξης (brackets) για τα pick-ups του
Κύριου και του Ουραίου στροφείου, ο αισθητήρας στρέψης στροφείου (magnetic pick-up
/ optical pick up) κλπ καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρελκόµενο-εξάρτηµα το οποίο
απαιτείται για την πλήρη και ορθή λειτουργία του dynamic balancing equipment στο Ε/Π
AS365N3.
β. Να αναφερθούν τυχόν απαιτήσεις εγκατάστασης της συσκευής.
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Ανήκει στη 03 /2011
ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ Β΄ ∆ιακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αριθµός Σύµβασης:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πειραιάς, σήµερα την…………………….ηµέρα……………….του έτους 2011, στο γραφείο του Υπουργείου
Προστασίας
του
Πολίτη
(Ακτή
Βασιλειάδη,
Πύλη
Ε2
Λιµάνι
Πειραιά),
αφ’
ενός
µεν……………………………………………………., που εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή και σύµφωνα µε
τις
κείµενες
διατάξεις,
το
Ελληνικό
δηµόσιο
και
αφετέρου
η
εταιρεία……………………………….ΑΦM…………………………..∆ΟΥ…………………………, την οποία
εκπροσωπεί …………………………………………………………….συναποδέχθηκαν τα διαλαµβανόµενα σε
όλα τα άρθρα της παρούσης ύστερα από διαγωνισµό που διενεργήθηκε µε βάση την
αριθ……………………ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ
Β΄
διακήρυξη,
την
αριθ.
………………………
ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ Β΄ απόφαση κατακύρωσης και την δι΄ αυτής δοθείσα εξουσιοδότηση – εντολή υπογραφής της
σύµβασης για λογαριασµό ΥΠτΠ/ΛΣ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η επισκευή και η προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης
ελικοπτέρων Λ.Σ. σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην προσφορά της Αναδόχου και στις
τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και
όπως ανά ποσότητα και αξία εµφαίνονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΙΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
2.1. Η αξία για την προµήθεια των υλικών και του εξοπλισµού υποστήριξης των
Λ.Σ.ανέρχεται στο ποσό των #.........#€

ελικοπτέρων του

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
συγχρηµατοδοτούµενο έργο «Ειδικές ∆ράσεις του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) 2009 όπου η
χρηµατοδότηση της Ε..Ε.. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% συνιστά την εθνική συµµετοχή.

2.2. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 8% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
των υπηρεσιών – εργασιών (αφαιρουµένων κρατήσεων και ΦΠΑ) και 4% επί της καθαρής
συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 24 του Ν.2198/94(Α’43) και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.
2.3 Η ανωτέρω τιµή δεν υπόκειται σε αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση ή αυξοµείωση
καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης.
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2.4.Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ βαρύνεται µε µεταφορικά, έξοδα εκτελωνισµού, ασφάλιση των υπό
προµήθεια ειδών, καθώς και λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις µέχρι την συνολική παράδοση των
ειδών στον τόπο παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΛΗΡΩΜΗ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.1 Η πληρωµή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται .................................

3.2 Σηµειώνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η
εξόφληση του θα γίνεται εντός των προβλεπόµενων στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07
προθεσµιών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτό.
3.3 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την υπ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών .
3.4 Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους
µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα
ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα.
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή
υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο
αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»).

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
4.1 Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται για όλα τα είδη τέσσερις (04) µήνες από την εποµένη της
ηµεροµηνίας υπογραφής της, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης.
4.2 Ως τόπος παράδοσης των υλικών του πίνακα......... ορίζεται το ...........του πίνακα...........
όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης.
4.3 Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί µε απόφαση του Υπουργού και ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου Οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης και σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι, που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης
του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις όπως προβλέπεται από το
Π.∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Α΄150). Καθυστέρηση που οφείλεται στο
ΥΠτΠ δεν προσµετράται.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που απορριφθεί οριστικά ολόκληρο το έργο ή µέρος αυτού, η Ανάδοχος είναι υποχρεωµένη
µέσα σε προθεσµία που θα ορισθεί από το ΥΠτΠ, να αντικαταστήσει το έργο που απορρίφθηκε µε άλλο,
που να καλύπτει τους όρους της Σύµβασης. Εάν η Ανάδοχος δεν προβεί στην αντικατάσταση αυτή µέσα
στην προθεσµία που της δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτη

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος
κατέθεσε την
αριθ………………… …….. εγγυητική επιστολή ποσού #
# € η ισχύς της οποίας είναι
αορίστου χρόνου και καλύπτει το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του Π∆ 118/07. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα
επιστραφεί στον εκδότη µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύµβασης και την έκδοση βεβαίωσης οριστικής, ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής του
συνόλου του έργου .
Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
υποχρεούται να παρέχει εγγυήσεις καλής λειτουργίας όπου προβλέπεται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ των τεχνικών προδιαγραφών. Ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση
καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα
είναι σε ποσοστό 2% επί της συµβατικής αξίας .
Ο χρόνος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας κατά τρεις (03) µήνες.
Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Επιτρέπεται στην ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά από έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠτΠ, η εκχώρηση
απαιτήσεων της που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε αναγνωρισµένες Τράπεζες ή
Οργανισµούς.

ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
7.1 Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95(Α΄19) όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (Α΄199). Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας, ισχύουν τα
αναφερόµενα στο Π.∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ( Α΄150).
7.2 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ισχύει ως έχει η προσφορά(ΟικονοµικήΤεχνική) της Αναδόχου, σε συνδυασµό µε τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
7.3 Επιτρέπεται η τροποποίηση των όρων της παρούσης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 24
του Π.∆.118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»(Α΄150) όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
και ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων επιτροπών. Για την εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης κάθε διαφορά που θα ανακύψει θα λύνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας. Τόπος εκδίκασης της διαφοράς θα είναι η Αθήνα.
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7.4 Η Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε
αιτία τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της από την παρούσα σύµβαση χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠτΠ.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται
νόµιµα και από τους δύο συµβαλλόµενους σε τρία (03) όµοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο
χαρτιού, εκ των οποίων τα µεν δύο (02) παρέµειναν στην αρµόδια Υπηρεσία ∆ΠΚΕ Β΄, το δε
άλλο έλαβε ο εκπρόσωπος της αναδόχου που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασµό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Ανήκει στην αριθ. 03 /2011
∆ιακήρυξη ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
της αριθ
/2011
ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ – β΄ διακήρυξης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
∆/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η,ΠΥΛΗ Ε2 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………………(και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ
της
εταιρείας
……………………………………………………….
∆\νση
………………………………………………………….
δια τη συµµετοχή
της εις το διενεργούµενο
διαγωνισµό
της
………………………………………………για
την
προµήθεια
……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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Υπόδειγµα Β
Παραρτήµατος V
Αριθµ. /2011
διακήρυξης ΥΠτΠ/∆ΠΚΕ β
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
∆/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η,ΠΥΛΗ Ε2 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη
προµήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ
αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.-
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Υπόδειγµα Γ
Παραρτήµατος V
Αριθ.
/2011
διακήρυξης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
∆/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η,ΠΥΛΗ Ε2 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………..

΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση……………………………………………………….για την καλή
λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό αριθµό σύµβασης ……….., που
υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ……………………………………(αρ.
∆ιακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 2% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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