
 

  

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 ΑΔΑΜ:   

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ 

   

ΠΡΟΣ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Τηλ.: 210- 5531588 

ΚΟΙΝ: Φ. 604.2/400220/4451 

  Σ. 2160 

  Αμφιάλη,  24 Αυγούστου 2020 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 
4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια 
Συστοιχιών Συσσωρευτών 24/28/48V DC Εκτιμώμενης Αξίας Τριακοσίων  
Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (340.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων 
και Απαλλασσομένου ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική 
Αρχή με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα) 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά 

Πόλη Αμφιάλη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12462 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο (0030) 2105531588 

Φαξ (0030) 210 5531443 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kf_1310@navy.mil.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.hellenicnavy.gr 

Επιχειρησιακός Φορέας ΓΕΝ/Δ3-ΙΙΙ (210-6551974) 
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Στοιχεία Επιτροπής που διενεργεί τη 
διαπραγμάτευση και στην οποία 
παραδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
σε έντυπη μορφή 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

(ΑΕΠ/ΚEΦΝ) 

Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, 

Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Τόπος διενέργειας διαπραγματεύσεων  
Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, 

Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης 
Δικαιολογητικών - Προσφορών 

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 

ώρα 13:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών και 
έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

 Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020,  

 ώρα 10:00 π.μ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών. 

 β. Την υπ’ αριθμ. Φ. 095/2/272906/Σ.335//04-08-20/ΓΕΝ Δ3-ΙΙΙ  
(Εντολή Διενέργειας Προμήθειας) 

 γ. Την ΑΔ Φ.604.2/400120/4450/Σ 2159/24 Αυγ 20/ΚΕΦΝ/ 1310 
(Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγματεύσεων) 

 δ. Την με Αρ. Πρωτ. 65/08-07-20/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (ΑΔΑΜ: 20REQ007032375) 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την αποστολή πρόσκλησης για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στους 
αποδέκτες του πίνακα αποδεκτών της παρούσης, για σύναψη σύμβασης με 
ανάδοχο/-ους που θα αναλάβει/-ουν την προμήθεια Συστοιχιών 
Συσσωρευτών 24/28/48V DC για Φ/Γ τ. “S” και  με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση 
την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου 
κόστους 340.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσομένου 
ΦΠΑ). Ο/Οι υποψήφιος/-οι ανάδοχος/-οι θα έρθει/-ουν σε επαφή με την 
επιτροπή διαπραγματεύσεων που φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα συνοπτικών 
στοιχείων, για την κατάθεση δικαιολογητικών - προσφορών και την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα στην κατωτέρω 
παράγραφο 5. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι η διαπραγμάτευση της 
τιμών, των όρων και κοινώς αποδεκτού σχεδίου σύμβασης για την σύναψη 
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σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια των ειδών θέματος. Αναλυτική 
περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται 
στο συνημμένο Παράρτημα «Α». 

2.2 Θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρη των ζητούμενων Συστοιχιών 
Συσσωρευτών 24/28/48V DC του Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, αλλά όχι και 
για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας. 

2.3 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 340.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ. 

2.4 Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

2.5 Η διάρκεια της σύμβασης: Όπως θα καθορισθεί στην υπογραφή της 
Σύμβασης. 

2.6 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. 

2.7 Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ. 

2.8 Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτημα «Ε» της παρούσας πρόσκλησης. 

2.9 Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μηνών από 
την επομένη της ημερομηνίας έναρξης της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπομένου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά με τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

3.1 Είδος Διαδικασίας: 

3.1.1 Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 
περίπτωση γ του ν.4412/16 ως προς την οποία διάταξη το άρθρο 96 του 
ν.4368/16 λειτουργεί συμπληρωματικά, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 
παράγραφος 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ’ του ν.4013/11, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 
βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή). 

3.1.2 Η ανάθεση της σύμβασης θα δρομολογηθεί κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων ανωτέρω παρ. 3.1.1, καθόσον η εν λόγω προμήθεια 
χαρακτηρίζεται αδήριτη και επείγουσας ανάγκης λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων που δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων και δεν 
ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του Πολεμικού Ναυτικού.  

3.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός ΥΠΕΘΑ / Ειδικός Φορέας: 
1.011.701.00.000.00 (Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών) / ΑΛΕ 2410989899 
κατανομής ΓΕΝ οικονομικού έτους 2020, ως σχετικό (δ). 
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4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1 Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 
εκάστοτε τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.2 Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», 

4.3 Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

4.4 Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

4.5 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», 

4.6 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

4.7 Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

4.8 Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

4.9 Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”,  

4.10 Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

4.11 Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

4.12 Υπ’αριθμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

4.13 Υπ’αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

4.14 Υπ’αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ‘’ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12) 

4.15 Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), 
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4.16 Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών», 

4.17 Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

4.18 Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών», 

4.19 ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 
3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).», 

4.20 Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 
καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των 
κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

4.21 Οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο εν λόγω θεσμικό 
πλαίσιο, οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών μέχρι την 
11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην Επιτροπή 
Διαπραγματεύσεων, κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2103368739 / 
68630. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών – προσφορών και 
η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα διενεργηθεί την 14 Σεπτεμβρίου 2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθμώνος, ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγματεύσεως που συγκροτήθηκε 
με τη (γ) σχετική διαταγή. 

                                                      
1
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 

απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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5.2 Η διαδικασία δεν θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

5.3 Όσοι εκ των υποψηφίων αναδόχων επιλέξουν την ταχυδρομική 
αποστολή των προσφορών, θα πρέπει με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων να 
μεριμνήσουν ώστε οι φάκελοι των προσφορών τους να παραδοθούν στην 
επιτροπή διαπραγμάτευσης το αργότερο μία (1) ώρα πριν την λήξης της 
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (ως ανωτέρω παράγραφο 5.1) 

 

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

6.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 

6.1.1 Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

6.1.2 Η παρούσα εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016. 

6.1.3 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi.html , με μέριμνα 
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ καθώς και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για 
ευρεία κοινοποίηση στα μέλη της. 

 

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

7.1.1. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

7.1.2. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

7.1.3 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

8. ΓΛΩΣΣΑ 

8.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

8.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 
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8.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

8.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

8.5 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

8.6 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση.2 

8.7 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

9.1 Οι Ειδικοί Όροι της παρούσας καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή 
καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις του οικονομικού 
φορέα. 

9.2 Ο/Οι υποψήφιος/-οι ανάδοχος/-οι δεν μπορεί/-ούν σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί/-ούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας. 

9.3 Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα και τις 
Προσθήκες αυτών, της παρούσης πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

9.4 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση και 
τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της 
Πρόσκλησης από τον/τους υποψήφιο/-ους ανάδοχο/-ους επιτρέπεται μόνο για 
τις ανάγκες προετοιμασίας της προσφοράς του/τους. 

9.5 H συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται με ευθύνη του/των υποψηφίου/-ων 
αναδόχου/-ων, ο/οι οποίος/-οι εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί/-ουν 

                                                      
2 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016 
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δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 

9.6 Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΙΔΗΔΕ) ως προς την νομιμότητά του. 

9.7 Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας και η κατακύρωση τελούν 
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση 
της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

10.  Χειριστής θέματος, Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας Π.Ν, Τμηματάρχης 
Προμηθειών, Τηλ. 210-5531588, ΦΑΞ. 210-5531443, E-Mail: 
kf_1310@navy.mil.gr. 
 
      
     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας Π.Ν.
       Διοικητής 
 
 
 Ακριβές Αντίγραφο 
ΜΠΥ Α Βαθμού Ε. Τζανουδάκη 
 Γραμματέας ΚΕΦΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Αντικείμενο της Σύμβασης 
«Β» Γενικοί Όροι Διαπραγμάτευσης. 
«Γ» Ειδικοί Όροι Διαπραγμάτευσης. 
«Δ» Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 
«Ε»    Τεχνική Προδιαγραφή  





 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
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Ανήκει στο έγγραφο με στοιχεία ΑΔ. Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160/24 
Αυγ 20/ΚΕΦΝ/1310 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες προς Ενέργεια 

- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (Μέσω WAN) 

 
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr, 
keeuhcci@gmail.com (Ευρεία Κοινοποίηση) 

 
 
Αποδέκτες προς Πληροφορία (Μέσω WAN) 

-ΓΕΝ/ΔΚΔ 

- ΓΕΝ/ΔΚΕ 

-ΔΔΜΝ/ΔΚΔ 

-ΔΔΜΝ/ΔΚΕ 

-ΑΣ/ΔΚΕ 

-ΓΕΝ/Ε1 

-ΓΕΝ/Δ3 

-ΔΔΜΝ/Ε2 

- 1310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή (μέσω WAN) 
 - 1210 
 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:keeuhcci@gmail.com




 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Α - 1 - 1 

 

 
 
      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24 Αυγ  20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  

Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή συμβατικού αντικειμένου 
Συστοιχιών Συσσωρευτών 24/28/48V DC 

για  Φ/Γ τ. “S” 

Κωδικός είδους (CPV) 31432000-3 

Τεχνικός προσδιορισμός Ως Παράρτημα «Ε» 

Ποσότητα Ως Προσθήκη «1» Παραρτήματος  «Α» 

Μονάδα μέτρησης ΕΑ 

Εκτιμώμενη Αξία σε ευρώ (άνευ 
ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων 

340.000,00€ 

Πιστώσεις / Πηγή χρηματοδότησης 

ΑΛΕ: 2410989899,  Ε.Φ: 1.011.701.00.000.00 
αρμοδιότητας ΓΕΝ/Ε1  

 

Χρόνος παράδοσης 
Το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από το 
πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2020. 

Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts) ΚΕΦΝ/ΔΕΑ (ΛΟΓ 1) 

Σύνολο κρατήσεων 6,27868 % 

Φόρος εισοδήματος (ως 
παράγραφος 2 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα 
παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% 

 
                                                 Για την ακρίβεια 

Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας  ΠΝ 
Τμηματάρχης Προμηθειών  

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού 
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      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24 Αυγ  20 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΥΠΟΣ MM 

 

NCAGE ΠΟΣ. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΗ ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

1 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  ΝΙ CD, 

24V, 335AH 

(6140-17-050-4149) 

ALCAD SWEDEN 
TYPE M-323 

(20 X 1,2V) 
EA 

 

K0741 24 7.727,50 185.460,00 

2 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  ΝΙ CD, 

48V, 59AH 

(6140-17-100-9414 

ή 

6140-17-046-8331) 

 

SHAFT AWEDEN 
TYPE SBH-59 

(40 X 1,2V) 
EA 

 

 

K0741 12 7.727,50 92.730,00 

3 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  ΝΙ CD, 

24V, 255AH 

(6140-17-050-4167) 

ALCAD SWEDEN 
TYPE HB-255P 

(20 X 1,2V) 

 

EA 

 

K0741 
8 7.726,50 61.810,00 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 340.000,00 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Σε περίπτωση ενάλλακτου NSN θα πρέπει να παρέχεται έγγραφη 
βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία με την οποία να βεβαιώνεται ότι το 
προσφερόμενο υλικό είναι απολύτως συμβατό με το ζητούμενο, όσον αφορά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και διαστασιολογικά και ότι δεν θα παρατηρηθεί 
μεταβολή στην λειτουργία των συστημάτων / συσκευών που εξυπηρετεί, ένεκα 
αυτού.    

 
 
            Για την ακρίβεια 

Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας  ΠΝ 

Τμηματάρχης Προμηθειών 
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      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24  Αυγ  20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  

Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπονται από τις 
διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της 
παρούσας πρόσκλησης. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ1 

2.1 Οι Προσφορές κατατίθενται ως κατωτέρω: 

 α. Ένας (1) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» και 

 β. Ένας (1) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

2.2 Όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο 
σύνολό τους σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως 
ακριβή αντίγραφα) στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

2.3 Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση 
εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των 
αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 
(πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες 
Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής 
των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του ν.4250/14. 

2.4 Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής. 

2.5 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της. 

2.6 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη 
μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν 
σε απόρριψη της προσφοράς. 

 

 

 

                                                      
1
 Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ2 

3.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι 
(διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια 
καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16): 

 α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16. 

 β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο 
αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο 
αποστρατείας τους. 

 γ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθμός 
εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ).3  

3.2 Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία: 

 α. Η αναθέτουσα αρχή: 

  (1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 
κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

  (2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, 
επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf). 

  (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι 
αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους 
Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει 
ψηφιακά. 

  (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο .pdf), τα διαβιβάζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα. 

 β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

  (1) Πρέπει να αποθηκεύσει το ΕΕΕΣ στον Η/Υ του και να 
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα 
αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που 
παρέλαβε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

  (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει 
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 
δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

  (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε 
εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου 

                                                      
2
 Άρθρο 93 του ν.4412/16 

3
 Άρθρο 130 του ν.4412/16. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, 
το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη 
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ 
μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

  (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη 
και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

  (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml 
όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 γ. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη 
χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση 
(«ανέβασμα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr). 

3.3 Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

 α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα 
πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να 
απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, 
ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η 
δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον 
υπογράφοντα (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε 
περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα 
στοιχεία. 

3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στις προσφορές 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης, όταν ο 
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ περιέχει τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς 
αυτούς. 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ4 

4.1 Η τεχνική προσφορά περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των 

                                                      
4
 Άρθρο 94 του ν.4412/16 
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απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισμού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα 
«Ε» (Τεχνική Προδιαγραφή). 

4.2 Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»5 

5.1 Μέσα στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της 
προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση. 
Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το συμβατικό αντικείμενο πρέπει να 
προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να 
είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική 
παράγραφο του παρόντος Παραρτήματος. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται 
στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα γίνει η 
διαπραγμάτευση. 

5.2 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων 
των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα 
αναγράφονται αριθμητικώς. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, γίνεται με δύο 
δεκαδικά ψηφία. 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. 

5.3 Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για 
παράδοση των λιπαντελαίων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

5.4 Η τιμή που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης θα ισχύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία 
προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της 
προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. 

5.5 Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και 
δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς, το χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια συσωρευτών  και τον 
επιθυμητό τρόπο πληρωμής. 

 

6. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ6 

6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

                                                      
5
 Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16 

6
 Άρθρο 21 του ν.4412/16 





Β-1 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                                                              
 

  

6.2 Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή 
καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος 
της ίδιας της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει 
την τήρηση της εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για 
τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

6.3 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η 
αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τήρησή της. 

6.4 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

6.5 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 
28/2015. 

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ7 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συμπλήρωση / 
διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16. 

 

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ8 

8.1 Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα υποβληθούν κατά τη φάση της 
διαπραγμάτευσης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση 
του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση 
του εν λόγω ΕΕΕΣ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο από τον 
οικονομικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των προσφορών. 

8.2 Απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί 
στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήματος. 

8.3 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

                                                      
7 Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16 

8
 Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16 
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αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο). 

8.4 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος 
είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή 
όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους 
υπεργολάβους αυτούς. 

8.5 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α΄188). 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9 

9.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

9.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η 
προσφορά του 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ10 

10.1 Η παράδοση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ 
(Νομός Αττικής - Αμφιάλη) με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή (DDP 
σύμφωνα με τους Incoterms 2010) σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που 
περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας πρόσκλησης και τα όσα 
ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του ν.4412/16 

10.2 Η διαδικασία της παραλαβής θα γίνει οπωσδήποτε παρουσία του 
προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι 
διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και 
υποβληθούν προς ΚΕΦΝ 1310 τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής, τα 
οποία θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτού ή του 
εκπροσώπου του, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη 
σύνταξη τους.  

 

                                                      
9 Άρθρο 105 του ν.4412/16 
10 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 
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11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ11 

11.1 Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, θα γίνει από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τις οικείες διατάξεις. 

11.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου 
υλοποιείται με συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση 
των λιπαντελαίων έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το 
σύνολο των υπό προμήθεια λιπαντελαίων που απαιτούνται κάθε φορά. 

11.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί με την 
παρουσία του αναδόχου ή νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος 
προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το 
επιθυμεί. 

 

12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ12 

12.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε Ευρώ (€). 

12.2 Εγγυητική προκαταβολής: 

 α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η 
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 

 β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος 
υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 
1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για 
την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

12.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης: 

 α. Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που 
θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) 
της σύμβασης. 

 β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες 
μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της σύμβασης. 

 γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 
των συμβαλλομένων. 

                                                      
11 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 
12

 Άρθρο 72 του ν.4412/16 
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12.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 

13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ13 

13.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών 
Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά 
Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού), από την 
παραλαβή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του συμβατικού αντικειμένου, του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων 
δικαιολογητικών και σε χρονικό διάστημα ανάλογο με τις προβλέψεις της 
υποπαραγράφου Ζ.5 του ν. 4152/13 όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

13.2 Η πληρωμή της αξίας των λιπαντελαίων στον ανάδοχο μπορεί να γίνει 
με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

 β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή 
του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των λιπαντελαίων, είτε με 
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 
οριστική παραλαβή των λιπαντελαίων. Η χορήγηση της ανωτέρω 
προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 
72 του ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 
2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου 
των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 

13.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
που θα υπάρξουν τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση 
προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από την 
παρούσα. 

13.4 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από 
την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ Α’108/09-
05-2013), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει το νόμιμο τόκο. Ως βάση 
υπολογισμού, ορίζεται το ύψος του επιτοκίου των πράξεων Κύριας 
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Main Refinancing 
Operations Rate – MRO), πλέον τριών εκατοστιαίων μονάδων (3%) ετησίως. 
Το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει τόκο, μόνον εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος 
του το εκάστοτε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μάλιστα από τον χρόνο 
κατά τον οποίο   το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί από τον ίδιο τον διάδικο 
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(και όχι από τα Δικαστήρια ή δημόσια υπηρεσία) στον Υπουργό Οικονομικών 
ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από το 
νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Εάν επομένως δεν έχει υπάρξει 
επίδοση του δικογράφου από τον διάδικο σε κάποιο από τα   
προαναφερόμενα όργανα, δεν υπολογίζεται τόκος στις οφειλές του Δημοσίου. 
Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει 
προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. 

13.5 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

13.6 Για την συγκεκριμένη προμήθεια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
υλικών ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής αποδεικτικό προσκόμισης 
του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

 β. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναγράφει την ένδειξη «επί 
πιστώσει». 

 γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
κατά περίπτωση. 

 δ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 
και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την 
πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

13.7 Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα. 

13.8 Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων (6,27868%), καθώς 
και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4%). 

 

14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ14 

14.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να 
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 
του ν.4412/16. 

14.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας 
βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16. 

 

 

                                                      
14 Άρθρα 203-221 του ν.4412/16 
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15. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ15 

15.1 Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται με μέριμνα του 
Τμήματος Προμηθειών ΚΕΦΝ (1310) 

15.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

16. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ16 

16.1 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που 
δεν ρυθμίζονται ρητώς από την πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής εφαρμόζονται: 

 α. Οι διατάξεις του ν.4412/16. 

 β. Οι όροι της Σύμβασης. 

 γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

17. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ17 

17.1 Ο οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται. 

17.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία 

17.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης 
σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου. 

                                                      
15 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 
16 Άρθρο 129 του ν.4412/16 
17 Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16 
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17.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 131 του ν.4412/16. 

 

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περίπτωσης β της παρ. 11 του άρθρου 221 
του ν. 4412/16. 

 

19. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

19.1 Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που θα καταρτισθούν με βάση 
αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, 
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας και της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. 

19.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις 
των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζει ο συμμετέχων οικονομικός 
φορέας και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους. 

19.3 Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης 
για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα. 

19.4 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει 
κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου. 

19.5 Ο/Οι συμμετέχων/-οντες οικονομικός/-οι φορέας/-είς δεν μπορεί/-ούν να 
επικαλεστεί/-ούν σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - 
πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

 
     Για την ακρίβεια 

        Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας  ΠΝ 

       Τμηματάρχης Προμηθειών 

 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Πίνακας Περιεχομένου Φακέλων Προσφοράς. 
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      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24 Αυγ  20 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 

Α/Α Δικαιολογητικό 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του 
ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας και το οποίο είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο από τον εκδότη τους. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε 
εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία 
από το χρόνο αποστρατείας τους. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2 

Α/Α Δικαιολογητικό 

1. 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει (θα 
εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης) στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν 
συγκεντρωτικά (σε ενιαίο αρχείο δήλωσης) τα κάτωθι: 
 
α)  την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της (εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν) ή την επιχειρηματική μονάδα, 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (εφόσον οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα). 

Επίσης, 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 έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

β) Τα υλικά είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και Προέλευσης Υλικών (Certificate of Conformity, Certificate 

of Origin)  κατά την παράδοσή τους. 

                                                      
1
 Αναλυτικά ως παράγραφος 3 του Παραρτήματος «Β» 

2
 Αναλυτικά ως παράγραφος 4 του Παραρτήματος «Β» 
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γ)  Με την παράδοση των υλικών, θα προσκομιστεί εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας 

σαράντα οκτώ (48) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους. 

δ) Ο δηλωθέν οίκος κατασκευής των προσφερόμενων υλικών είναι εγγεγραμμένος στο NMCRL και όχι 

απαραίτητα το ίδιο το προσφερόμενο υλικό.   

ε)  Έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν 1400/73 και δεν θα 

χρησιμοποιήσουν  ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία 

Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 

αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην 

εφεδρεία Αξιωματικούς. 

στ) Εάν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε ισχύ σύμβαση με εκπρόσωπο 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) θα δηλώσουν ότι εφόσον μειοδοτήσουν  θα καταθέσουν 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τη σχετική βεβαίωση, όπως περιγράφεται στο παρόντα πίνακα. 

ζ) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης (ως παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16), θα τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16. 

η) Ο αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 

εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 

θ)  Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα έντυπη προσκόμιση όπου 
απαιτείται των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του Ν. 4412/16 (Δικαιολογητικά 
Μειοδότη/Κατακύρωσης).  

ι) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται το σύνολο των όρων της παρούσης πρόσκλησης 

ια) Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 48 μήνες 

2. 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο του παραγωγού ή το ισχύον πρότυπο της σειράς 
AQAP, προκειμένου να τεκμηριώνεται η ικανότητα παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών 
σταθερής ποιότητας.  
 
[Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α 94), είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά του και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς]. 

3. 
Βεβαίωση, συμφώνως Ν. 2939/01, από τον εκπρόσωπο Συστήματος Εναλλακτικής 

 Διαχείρισης (ΣΕΔ). ότι η υπογραφείσα σύμβαση με την συμμετέχουσα στην πρόσκληση εταιρία είναι 
εν ισχύ, στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση αποτελούν παραγωγούς ή 
εισαγωγείς των προσφερομένων λιπαντελαίων. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες στην 
πρόσκληση δεν είναι εισαγωγείς ή παραγωγοί αλλά απλά διακινητές, έγγραφο που να αποδεικνύει ότι 
διακινούν προϊόντα που είναι ενταγμένα στο αντίστοιχο ΣΕΔ, ήτοι προϊόντα που προέρχονται από 
εισαγωγείς ή παραγωγούς που είναι συμβεβλημένοι με το ΣΕΔ. Περαιτέρω Πληροφορίες για 
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε ιστοσελίδα Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
/ ΕΟΑΝ (http://www.eoan.gr/el/content/7/sustimata ). 
[Εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε ισχύ σύμβαση με εκπρόσωπο 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) θα δηλώσουν [εφόσον μειοδοτήσουν σε τουλάχιστον ένα 
(1) είδος] ότι θα καταθέσουν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τη σχετική βεβαίωση.] 
 

4. 
Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας, στην περίπτωση εναλλακτού NSN, ότι το προσφερόμενο 
υλικό είναι απολύτως συμβατό με το με το NSN του αρχικού κατασκευαστή και καλύπτει εξίσου τις 
ανάγκες λειτουργίας του εξυπηρετόυμενου συστήματος / συσκευής. 

 

http://www.eoan.gr/el/content/7/sustimata
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ3 

Α/Α Δικαιολογητικό 

1. Πλέον της αξίας της προσφοράς,  απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει (στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της 
παρούσης Διακήρυξης) ότι οι προσφερόμενες τιμές της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνουν τις 
κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Ταμείων Π.Ν. των ειδικών όρων της παρούσης πρόσκλησης καθώς και 
το κόστος για παράδοση DDP στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Επιπλέον δύναται να αναγράφεται ο 
επιθυμητός τρόπος πληρωμής. Εάν δεν δηλωθεί τρόπος πληρωμής, ως τρόπος πληρωμής λογίζεται η 
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για μέρη των ζητούμενων υλικών του Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού της Πρόσκλησης, αλλά 
όχι για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας. Επιπλέον θα δηλώνεται η χρονική διάρκεια ισχύος 
της οικονομικής προσφοράς η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επομένη της 
πρόσκλησης 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ4 

Α/Α Δικαιολογητικό 

1. 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολής του, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα για 
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. Συμφώνως της υπ’ αριθ. 
Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04-15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή η 
έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) από τις 
Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.   

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

5. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς (προς κάλυψη περίπτωσης γ παράγ. 2 του 
άρθρου 73 του ν.4412/16. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 
                                                      
3
 Αναλυτικά ως παράγραφος 5 του Παραρτήματος «Β» 

4
 Αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήματος «Β» 
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Παρατηρήσεις: 

 Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 
μορφή, πρέπει να είναι: 

  α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

 β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

 γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

 

     Για την ακρίβεια 
          Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας  ΠΝ 

       Τμηματάρχης Προμηθειών 
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      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24 Αυγ  20 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΟ Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Οι Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα πρόσκληση, προέρχονται 
από τις ιδιαιτέρες ανάγκες της κάθε σύμβασης και καθορίζονται από την 
εσωτερική αλληλογραφία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, που προηγήθηκε της 
Εντολής Διενέργειας Προμήθειας (ΕΔΠ), αλλά και από την ίδια την ΕΔΠ. Οι 
όροι του παρόντος Παραρτήματος, εξειδικεύουν την προμήθεια και 
κατισχύουν των Γενικών Όρων, σε περίπτωση που αναφέρονται κι εκεί. 

 

1.2 Τα προς προμήθεια υλικά  θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές 
ανάγκες του ΠΝ, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών απαιτήσεων πολεμικών 
πλοίων που συνδράμουν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής / 
μεταναστευτικής κρίσης. 

 

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Τα προς προμήθεια υλικά να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σε άριστη 
κατάσταση.  

 

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

3.1 Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν  στο NSN  των υλικών ως αυτά αναφέρονται 
στην Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Α» της παρούσης πρόσκλησης. 

  

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

4.1 Ο/Οι ανάδοχος/-οι υποχρεούται/-νται να παραδώσει/-ουν το συμβατικό 
αντικείμενο το συντομότερο δυνατόν από την υπογραφή σύμβασης μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών και όχι αργότερα από το πρώτο δεκαήμερο του  
Δεκεμβρίου 2020 . 

4.2 Ο/Οι ανάδοχος/-οι υποχρεούται/-νται να ειδοποιεί/-ουν την υπηρεσία 
που εκτελεί/-ούν την προμήθεια, τον φορέα προορισμού και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει/-ουν το 
συμβατικό αντικείμενο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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5. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

5.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της 
ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (περιοχή Αμφιάλης-Σκαραμαγκάς Αττικής), με μέριμνα, μέσα, 
έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, ενώ τηρείται η παρακάτω διαδικασία:  
 
            α.  Ο προμηθευτής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την 
προσκόμιση του/των υλικού/-ων, έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας πού αναφέρθηκε, για την έγκαιρη από 
αυτόν ειδοποίηση της Μονάδας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός 
χώρος και  να καθοριστεί  η ημερομηνία παραλαβής. 
 
  β. Όμοια, αυτός εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας 
άδεια Εισόδου του προσωπικού του στις Μονάδες πού εμπλέκονται, όπου και 
κάθε  φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση, συναρμολόγηση, επίδειξη, ή 
εγκατάσταση υλικού. 
 
 γ.   Η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής θα γίνει με μέριμνα 
ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών, 
υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 
το οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του. 
 
5.2 Αν το/τα υλικό/-α παραδοθεί/-ούν ή αντικατασταθεί/-ούν μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε (άρθρα 206 έως 209 του Ν. 4412/16) επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (εκτός 
αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας). Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται 
επί της συμβατικής αξίας του/των εκπρόθεσμα παραδοθέντος/-ων υλικού/-ών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν το/τα υλικό/-ά που παραδόθηκε/-αν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, 
το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

 
5.3 Ως περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας αναφέρονται ενδεικτικά, γενική ή 
μερική απεργία, γενική ή μερική πυρκαγιά, πλημμύρα,  σεισμός, τρομοκρατική 
ενέργεια, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του κατασκευαστή ή του 
μεταφορέα των υλικών που συνεπάγονται τη διακοπή των εργασιών του 
αναδόχου ή του κατασκευαστή ή του μεταφορέα των υλικών. Γεγονότα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. Ο 
ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.                       

 
5.4 Κατά περίπτωση (διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής, κυρώσεις) 
εφαρμογή των άρθρων 206 έως 214 του Ν. 4412/16. 
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6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του 
ν.4412/16. 

 

7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της σύμβασης πίστωση θα ανέλθει 
στο ποσό των 340.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και θα 
διατεθεί από Προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ / Ειδικός Φορέας: 1.011.701.00.000.00 
(Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών) / ΑΛΕ 2410989899 κατανομής ΓΕΝ 
οικονομικού έτους 2020. 

8. Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 

 α. ΜΤΝ       : 4% 

 β. ΕΛΟΑΝ      : 2% 

 γ. Χαρτόσημο (3% επί ΜΤΝ)    : 0,12% 

 δ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΜΤΝ) : 0,024% 

 ε. ΑΕΠΠ       : 0,06% 

 στ. Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ)    : 0,0018% 

 ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ)       : 0,00036% 

 η. ΕΑΑΔΗΣΥ      : 0,07% 

 θ. Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ)   : 0,0021% 

 ι. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ)  : 0,00042% 

                                                    Σύνολο : 6,27868 % 

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας, 
σύμφωνα με τον ν. 4172/13. 

 

9. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρη των ζητούμενων υλικών του 
Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, αλλά όχι και για μέρος της ζητούμενης ανά 
είδος ποσότητας 

 

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής (σε κάθε τμηματική 
παράδοση) των υλικών, θα γίνει μέσω της επιτροπής ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ. Η 
διαδικασία της παραδόσεως / παραλαβής των υλικών, θα ενεργοποιείται 
εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή από τον προμηθευτή αντίγραφο της 
υπογραφείσας σύμβασης.  
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10.2 Κατά την παράδοση των υλικών, αυτά θα συνοδεύονται από: 
 
 α. Certificate of Conformity 
 β.  Certificate of Origin 
 γ.   Συνοδευτικά έγγραφα (Packing list)  

          δ.   Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 48 μήνες 

 

11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια: 

  α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που 
είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με το ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

  β. Να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. 

 

12. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του 
ν.4412/16. 

 

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 Για την παρούσα σύμβαση απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, ποσού ίσο με ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) 
της σύμβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα 
(ανάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

14. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ– ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

14.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

14.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
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θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

14.3 Η επιστροφή των λιπαντελαίων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

15.1 Κατά την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
θεσπιστεί με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή 
Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/16.  
 
15.2 Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 
ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Νόμου 4412/16 
και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η 
μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες 
της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Νόμου 4412/16 
 
15.3 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων και τις 
αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και Υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων  της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
15.4 Αθέτηση των υποχρεώσεων του εν λόγω άρθρου, συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  
  

15.5 Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής 
προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 
του ΝΔ 1400/73 (Α’ 114//28-5-73), που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν 
άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των 
τριών κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο 
αποστρατείας του. 

15.6 Ο ανάδοχος υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
207 του ν.4412/16. 
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15.7 Προσφορές υλικών που κατασκευάζονται ή έχουν προέλευση από 
χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, δύναται να απορριφθούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι 
συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας.  
 

 

 

 

           Για την ακρίβεια 
        Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας  ΠΝ 

    Τμηματάρχης Προμηθειών  

 

 
 
 





 

      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24 Αυγ  20 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 
ΣΤΟ Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός –αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
……………… 

        ΕΥΡΩ. 
……………………………… 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  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 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………για 
την λήψη προκαταβολής ίσης με το       % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ………….ΕΥΡΩ της με αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) 
προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρμογή του άρθρου 72 
του ν. 4412/16. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας 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. 
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-  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 Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

Για την ακρίβεια 
 
 

Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας ΠΝ 
Τμηματάρχης Προμηθειών  
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      ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      1310 
                24 Αυγ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ 
ΑΔ. Φ. 604.2/400220/4451/Σ. 2160 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

 1. Ο προσδιορισμός των υλικών θα γίνει με τον αριθμό 
ονομαστικού του συστήματος κωδικοποίησης  του ΝΑΤΟ (NSN)  ή ισοδύναμο 
αυτών τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4412/16. Τα στοιχεία 
περιγραφής στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού της Πρόκλησης ως Προσθήκη 
«1» Παραρτήματος «Α», έχουν ως σκοπό την αναγνώριση των υπό 
προμήθεια υλικών και τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών τους 
και όχι τον προσδιορισμό προϊόντων ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης.   
 
           2. Συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 54 έως 
56 του Ν.4412/16, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII του 
Προσαρτήματος Α του ίδιου νόμου. 
 
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά υποψηφίου 
αναδόχου που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά 
ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική 
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω 
πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη 
διακήρυξη. 
 
 4. Σε περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας προσφέρει 
το/τα προς προμήθεια υλικό/-ά ή τις προς παροχή υπηρεσίες του 
διαγωνισμού συμμορφούμενο/-ες με κάποιο ευρωπαϊκό ή άλλο 
αναγνωρισμένο πρότυπο που δεν αναφέρεται ή μνημονεύεται στη διακήρυξη, 
τότε οφείλει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και το εν λόγω πρότυπο 
με το οποίο συμμορφώνονται τα προσφερόμενα υλικά / υπηρεσίες του και να 
αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την 
Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το προσφερόμενο είδος, 
για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται 
πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.       
 
 

 
Για την ακρίβεια 

 
 

Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας Π.Ν. 
Τμηματάρχης Προμηθειών  
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