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1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
Επωνυμία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ

Πόλη

ΒΟΛΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

38221

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL613

Τηλέφωνο

24210-32545

Φαξ

24210-31115

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

admin@port-volos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Θωμάς Σπάχος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.port-volos.gr

Είδος Αναθέτοντος Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 12 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020 της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 20142020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3381/19-9-2019 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και έχει
λάβει κωδικό MIS 5029876. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά 35%.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια
εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) τύπου REACH STACKER.

αυτοκινούμενου

μηχανήματος

διακίνησης

Το προς προμήθεια μηχάνημα κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 34130000-7 και συμπληρωματικού CPV 42418940-0.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 620.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24. %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 500.000, ΦΠΑ : 120.000).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


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



του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,



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



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του 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» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της 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»,



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



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



του 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”,



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



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



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,



του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου 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,



την 4865/2020 (Πρακτικό Νο439/13-2-2020) Απόφαση του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι διενέργειας της παρούσας διακήρυξης

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/3/2020 και ώρα 23:59’.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 3/4/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/02/2020
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στάλθηκε για δημοσίευση στον τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση
(URL) : www.port-volos.gr στην διαδρομή : www.port-volos.gr ►ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.
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Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Ο.Λ.Β. Α.Ε.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) 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.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η με αρ. 2020/S 037-087116 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20PROC006324868), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3.

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5.

το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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..

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
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.

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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ο αναθέτον φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 10.000
ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων
φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
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γ) ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν 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.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
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2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (AFTER SALES SERVICE) στην
Ελλάδα. Προς τούτο, ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης με την
κατάλληλη υποδομή και κινητό συνεργείο το οποίο θα έχει την τεχνογνωσία για συντήρηση μηχανημάτων
τύπου REACH STACKER. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει ιδία υποδομή για την παροχή
τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή
συνεργείου με την αντίστοιχη τεχνογνωσία.
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι
κατά:
−

ISO 9001:2008

−

ISO 14001:2015
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Επιπλέον, o οικονομικός φορέας ή το κινητό συνεργείο το οποίο θα αναλάβει την συντήρηση (εάν ο
οικονομικός φορέας την αναθέσει σε τρίτο) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά:
−

OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβλή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
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εταιρική παρουσίαση από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν οργανωμένο τμήμα υποστήριξης με την
κατάλληλη υποδομή και κινητό συνεργείο το οποίο θα έχει την τεχνογνωσία για συντήρηση οχημάτων
τύπου REACH STACKER, με ενδεικτικό πελατολόγιο συνοδευόμενο από τουλάχιστον μία συστατική
επιστολή. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει ιδία υποδομή για την παροχή τεχνικής
υποστήριξης θα πρέπει να προσκομίσει συμφωνητικό συνεργασίας με εξουσιοδοτημένο από τον
κατασκευαστή συνεργείο με την αντίστοιχη τεχνογνωσία, εταιρική παρουσίαση του συνεργείου και
ενδεικτικό πελατολόγιό του συνοδευόμενο από τουλάχιστον μία συστατική επιστολή. Σε αυτή την
περίπτωση το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.6.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας στην
εργασία και περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίγραφα των πιστοποιητικών που απαιτούνται.
Σύμφωνα και με την πρόβλεψη της παρ. 1, άρθρο 309, Ν.4412/2016), γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους που δεν αποδίδονται σε δική του ευθύνη, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τους όρους των ισχυόντων
προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1
Κ2
Κ3
Κ4

Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν με πλήρες φορτίο
Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν χωρίς φορτίο
Ανυψωτική ικανότητα στην δεύτερη σειρά
Μέγιστο ύψος από το έδαφος των κλειδιών του spreader
στην πρώτη σειρά στοιβασίας
Κ5
Μέγιστη ακτίνα περιστροφής για στροφή 90ο
Κ6
Ισχύς κινητήρα
Κ7
Χρόνος παράδοσης
Κ8
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

5%
5%
10%
10%
15%
15%

15%
25%
100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Ειδικότερα για τα βαθμολογούμενα κριτήρια Κ1, Κ2, …. Κ10 ισχύουν τα εξής:
Κ1: Η ταχύτητα πορείας έμπροσθεν με πλήρες φορτίο, μετρούμενη σε km/hr, θα πρέπει να είναι
ακέραιος αριθμός (π.χ. 22km/hr)
Κ2: Η ταχύτητα πορείας έμπροσθεν χωρίς φορτίο, μετρούμενη σε km/hr, θα πρέπει να είναι ακέραιος
αριθμός (π.χ. 23km/hr)
Κ3: Η ανυψωτική ικανότητα στην δεύτερη σειρά στοιβασίας, μετρούμενη σε τόνους, θα πρέπει να είναι
ακέραιος αριθμός (π.χ. 35τόνοι)
Κ4: Το μέγιστο ύψος από το έδαφος των κλειδιών του spreader στην πρώτη σειρά στοιβασίας,
μετρούμενο σε mm, θα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 15.000mm)
Κ5: Η μέγιστη ακτίνα περιστροφής για στροφή 90ο, μετρούμενη σε mm, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια
των 100mm.
K6: Η ισχύς του κινητήρα θα δίνεται σε kW.
Κ7: Ο χρόνος παράδοσης θα είναι πολλαπλάσιος του μισού μήνα (π.χ. 3,5 μήνες, 4 μήνες, 5,5 μήνες).
Κ8: Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι πολλαπλάσιος του τριμήνου (π.χ. 12 μήνες, 15 μήνες).
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς
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όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Η βέλτιστη τεχνικά προσφορά παίρνει
τον βαθμό 150 για το αντίστοιχο κριτήριο ενώ οι υπόλοιπες προσφορές που υπερκαλύπτουν τις
απαιτήσεις παίρνουν κατά αναλογία βαθμό μεταξύ 100-150 (με γραμμική παρεμβολή). Για παράδειγμα
εάν κάποιος συμμετέχων δηλώσει χρόνο παράδοσης 3 μήνες και ένας δεύτερος 5 μήνες τότε ο πρώτος θα
λάβει βαθμολογία Κ9=150 και ο δεύτερος Κ9=116,67. Ενδιάμεσες τιμές για κάθε κριτήριο θα
στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο αποδεκτό αριθμό. Π.χ. εάν δοθεί μέγιστη ακτίνα
περιστροφής 8.670mm, θα υπολογισθεί ως 8.700mm. Αντίστοιχα εάν δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 16
μήνες, θα υπολογιστεί 15 μήνες.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σ10χΚ10
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της
Διακήρυξης, για την προκηρυχθείσα ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . 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.
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.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV).
Το
εν
λόγω
πρότυπο
υποβάλλεται
σύμφωνα
με
τις
οδηγίες
στον
σύνδεσμο
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] .
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2
Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από τον αναθέτοντα φορέα στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει:
1. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών, ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, στο οποίο θα γίνεται παραπομπή στα
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συνυποβαλλόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
2. Έγγραφα και δικαιολογητικά - όπως π.χ. απόσπασμα τεχνικού εγχειριδίου, σχέδια, φωτογραφίες κλπ βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η συμφωνία του προσφερόμενου μηχανήματος με τις απαιτήσεις
της διακήρυξης. Τα προσκομιζόμενα στοιχεία θα πρέπει απαραιτήτως να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που ορίζονται στο Παράρτημα Ι - Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ – Υποχρεώσεις
Αναδόχου της παρούσας.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την προσφερόμενη τιμή προμήθειας του μηχανήματος και
δίνεται σε ευρώ.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντος
Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
Προσφορά» την 3/4/2020 και ώρα 10:00’.

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους
όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, ο αναθέτων φορέας
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
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ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντος φορέα
(Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 372 του ν.4412/2016,
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Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Ο αναθέτων φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκαταβολής
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, με τα οριζόμενα στο άρθρο
302 του ν. 4412/2016, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. 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.
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4.4.2. 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 στον Αναθέτοντα Φορέα, 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.
4.4.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Με τη δυνατότητα χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 302§1 περ. δ του ν. 4412/2016. Την καταβολή του 20% (ή του 40% εφόσον δεν έχει χορηγηθεί
προκαταβολή) της συμβατικής αξίας με την παράδοση του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ και τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου μακροσκοπικής παραλαβής. Την καταβολή του 40% της συμβατικής αξίας με τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και την καταβολή του υπολοίπου 20% μετά την
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και την σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που 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
ανάδοχο 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.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα διακίνησης Ε/Κ εντός έξι (6) μηνών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή του μηχανήματος γίνεται από επιτροπή παραλαβής της ΟΛΒ ΑΕ. Κατά την διαδικασία
παραλαβής του μηχανήματος διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Σε ότι αφορά τον ποιοτικό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής θα προβεί στους παρακάτω ελέγχους:
•

Γενική Επιθεώρηση και έλεγχος του συμφώνου της κατασκευής του μηχανήματος με την Σύμβαση.

•

Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος με το ονομαστικό φορτίο.

•

Μέτρηση των ταχυτήτων - πορείας ανύψωσης, καταβίβασης του μηχανήματος έμφορτου με πλήρες
φορτίο / άφορτου, αναρριχητικότητα.

•

Έλεγχος οριακών διακοπτών και συστημάτων ασφαλείας.

•

Έλεγχος φρένων και ρυθμίσεων.

•

Έλεγχος προσπελασιμότητας σημείων συντήρησης.

•

Δοκιμαστική λειτουργία του μηχανήματος επί τρεις (3) ώρες.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Με την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την θέση σε λειτουργία του μηχανήματος θα οριστεί
αναγνωρισμένο γραφείο ελέγχου (το οποίο θα φέρει σχετική πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ) το οποίο θα
προβεί σε έλεγχο και δοκιμή του μηχανήματος για την έκδοση του προβλεπόμενου από τον Νόμο
Πιστοποιητικού τύπου ΑΑ. Η έκδοση του πιστοποιητικού τύπου ΑΑ θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του
αναδόχου.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
•

Μετά την παράδοση του μηχανήματος (ως σύνολο) και μέσα σε 10 ημέρες από αυτή συντάσσεται
πρωτόκολλο μακροσκοπικής παραλαβής.

•

Μετά τον χωρίς παρατηρήσεις έλεγχο της επιτροπής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. η προαναφερόμενη επιτροπή θα
προβεί στην προσωρινή παραλαβή του μηχανήματος με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου
μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση του Πιστοποιητικού τύπου ΑΑ.

•

Μετά την παρέλευση δύο μηνών λειτουργίας ή 100 ωρών (όποιο συμβεί πρώτο) και εφόσον δεν έχουν
σοβαρές δυσλειτουργίες συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την μεταφορά του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ.
Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν οποιαδήποτε άλλα έξοδα για την μεταφορά των μηχανημάτων
(ασφάλιση κλπ).

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου του μηχανήματος ή μέρους του, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου (Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
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εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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.
6.4.2. 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 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.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Η ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής ή έκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας (όποιο επέλθει
αργότερα) ορίζει και την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, ο ελάχιστος χρόνος της οποίας είναι
δώδεκα (12) μήνες ή 2.000ώρες (όποιο επέλθει νωρίτερα).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
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εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου μηχανήματος πρόσθιας
φόρτωσης με πτυσσόμενο βραχίονα (Reach Stacker), κατάλληλο για διακίνηση και στοιβασία έμφορτων
εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ – containers).
Ο χρόνος εγγύησης για το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ή 2.000hr
(όποιο επέλθει νωρίτερα), αρχομένων από την Προσωρινή Παραλαβή ή την έκδοση της πινακίδας
κυκλοφορίας (όποιο επέλθει νωρίτερα).
Ο χρόνος παράδοσης να είναι το ανώτερο έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν, καινούργιο και αμεταχείριστο,
extra heavy duty. Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα δηλωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς θα
πρέπει να προέρχονται από κατάλογο του κατασκευαστή.
Η κατασκευή του μηχανήματος να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2006/42/EΕ, 2014/30/EΕ, 2012/46/EU και 2005/88/EC και τους Διεθνείς Κανονισμούς ISO 13562,ISO
13562, ISO 3046, EN 13564, EN 12053 και ENISO 3691-2.
Επίσης να είναι σύμφωνα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία σε όλους τους τομείς: Σχεδίαση, Υλικά και
Εξοπλισμοί. Η κατασκευή να είναι χαλύβδινη, από υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς ελαττώματα ή ατέλειες,
πιστοποιημένα με όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Όλη η κατασκευή να είναι σχεδιασμένη για
υψηλή αξιοπιστία, διάρκεια στο χρόνο και εργασία με πλήρες φορτίο, στο πλέον δυσμενές περιβάλλον με
τις χειρότερες καιρικές συνθήκες περιβάλλοντος θαλάσσης, βροχής, ανέμου, υγρασίας κλπ.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.1 Το προσφερόμενο μηχάνημα να έχει δυνατότητα στοιβασίας έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων σε
μπλοκ των τριών σειρών, σε βάρος, βάθος και ύψη ως ακολούθως:
Γιαcontainers των 8’,6’’:
• Στην πρώτη σειρά η ανυψωτική ικανότητα (κάτω από τα κλειδιά του spreader) να είναι ≥45 τόνοι
και το ύψος στοιβασίας≥5containers
• Στην δεύτερη σειρά η ανυψωτική ικανότητα να είναι ≥35 τόνοι, με ύψος στοιβασίας≥5containers
και
• Στην τρίτη σειρά η ανυψωτική ικανότητα είναι ≥18 τόνοι με ύψος στοιβασίας≥3containers
Για containers των9’,6’’:
• Στην πρώτη σειρά η ανυψωτική ικανότητα (κάτω από τα κλειδιά του spreader) να είναι ≥45 τόνοι
και το ύψος στοιβασίας≥5containers
• Στην δεύτερη σειρά η ανυψωτική ικανότητα να είναι ≥35 τόνοι, με ύψος στοιβασίας≥4containers
και
• Στην τρίτη σειρά η ανυψωτική ικανότητα είναι ≥18 τόνοι με ύψος στοιβασίας ≥3 containers
Το προσφερόμενο μηχάνημα να μην απαιτείται να χρησιμοποιεί και να μην διαθέτει προεκτάματα
σταθεροποίησης (outriggers).
2.2 Διαστάσεις: Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει οπωσδήποτε να έχει, όταν το spreader βρίσκεται σε
θέση για 20’ Ε/Κ και για στροφή 90ο, ακτίνα περιστροφής ≤9.000mm.
Το μέγιστο ύψος από το έδαφος των κλειδιών του spreader με την μπούμα σε πλήρη έκταση, στην
πρώτη σειρά containers είναι ≥15.200mm
Επίσης, είναι επιθυμητό το προσφερόμενο μηχάνημα να έχει για τις κύριες διαστάσεις τους τα
ακόλουθα, κατά προσέγγιση αριθμητικά μεγέθη:
- Μετατρόχιο εμπρός τροχών 4.000 - 4.200mm
- Μεταξόνιο 6.000 – 6.500 mm
Με την προσφορά να δοθούν όλα τα προαναφερόμενα αριθμητικά μεγέθη.
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3.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (ΜΠΟΥΜΑ)

Το προσφερόμενο μηχάνημα να φέρει τηλεσκοπικά εκτεινόμενο βραχίονα, ο οποίος να αποτελείται από
δύο τμήματα, το σταθερό (εξωτερικό) και το κινητό (εσωτερικό). Η τηλεσκοπική κίνηση να γίνεται
υδραυλικά. Η μπούμα στο ένα άκρο της να αρθρώνεται στο πλαίσιο του μηχανήματος και στο άλλο να
φέρει τη συσκευή spreader. Η ανύψωση της μπούμας να γίνεται με δύο υδραυλικούς κυλίνδρους
τοποθετημένους στα πλάγια, σε κατάλληλες θέσεις ώστε να μην περιορίζεται η ορατότητα του χειριστή. Οι
κλίσεις και οι εδράσεις των κυλίνδρων της μπούμας να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να
ελαχιστοποιούν τις ταλαντώσεις κατά την κίνηση πορείας και να εξομαλύνουν την οδήγηση του
μηχανήματος.
Η μπούμα να είναι σχεδιασμένη για ανύψωση μεγάλων φορτίων και η ειδική γεωμετρία της να επιτρέπει
υψηλές ταχύτητες ανύψωσης/καταβίβασης του φορτίου, με απορρόφηση ταλαντώσεων στο τέλος της
διαδρομής. Η κατασκευή να είναι συγκολλητής ορθογωνικής κιβωτοειδούς διατομής, από χάλυβες
υψηλής αντοχής. Η διατομή της μπούμας να παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή σε στρέψη και οι
αναπτυσσόμενες τάσεις και καταπονήσεις να είναι πολύ χαμηλές.
Η κλίση – γωνία της μπούμας ως προς το οριζόντιο επίπεδο να έχει ελάχιστη τιμή 0ο και μέγιστη τιμή 65ο.
Στις αρθρώσεις της μπούμας (εμπρός και πίσω) να υπάρχουν ορειχάλκινα γραφιτούχα έδρανα, τα οποία
να μην απαιτούν λίπανση.
Τα άκρα όλων των κυλίνδρων (ανύψωσης και τηλεσκόπησης), να φέρουν ρουλεμάν που να μην απαιτούν
συντήρηση/λίπανση.
Οι κύλινδροι ανύψωσης να έχουν λειτουργία (π.χ. «αναγέννησης ανύψωσης» (re-generative lift function)),
για υψηλότερες ταχύτητες ανύψωσης.
Οι πλάκες ολίσθησης/οδήγησης μεταξύ των δύο τμημάτων της μπούμας (εξωτερικό και εσωτερικό) να
είναι υπερδιαστασιολογημένες, ώστε οι επιφανειακές πιέσεις να είναι χαμηλές. Επίσης οι πλάκες να μην
απαιτούν γράσο (grease-free) και να αντικαθίστανται πολύ εύκολα από την εξωτερική πλευρά.
Με την προσφορά να δοθεί το γενικό σχέδιο της μπούμας.

4.

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Οι ταχύτητες των διαφόρων κινήσεων του μηχανήματος και κυρίως της πορείας έμφορτου, ενδιαφέρει την
Ο.Λ.Β. Α.Ε. να είναι οι μεγαλύτερες δυνατές σε συνδυασμό βέβαια με την ασφαλή λειτουργία του
μηχανήματος.
Είναι απαραίτητο όπως οι ελάχιστες ταχύτητες να είναι:
• Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν έμφορτο/άφορτο: 21 / 23km/h.
• Ταχύτητα πορείας όπισθεν έμφορτο/άφορτο: 16/ 18 Km/h.
• Ταχύτητα ανύψωσης έμφορτο/άφορτο:
0,23 / 0,38m/s.
• Ταχύτητα καταβίβασης έμφορτο/άφορτο:
0,36/ 0,35 m/s.
Σημειώνουμε ότι με τον όρο έμφορτο εννοούμε πλήρες φορτίο και με τον όρο άφορτο εννοούμε χωρίς
φορτίο.
Να δοθεί η αναρριχητική ικανότητα του μηχανήματος με πλήρες φορτίο και χαμηλή ταχύτητα.

5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
5.1 Ο κινητήρας του προσφερομένου μηχανήματος να είναι DIESEL, υδρόψυκτος, κατηγορίας EU Stage5.
Η ισχύς του να είναι τουλάχιστον 260 KW (κατά ISO 3046 ή ISO 1585).Να υπάρχει κατάλληλο
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κατανάλωσης καυσίμου (Electronic Diesel Control), καθώς και σύστημα
διαχείρισης Engine Management System (EMS). Ο κινητήρας να πληροί τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 97/68/EC–EU Stage5 (VI) και είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής
Σελίδα 39

20PROC006324993 2020-02-21
καυσαερίων/θορύβου/χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου (Extra low emissions – fuel consumption –
noise). Ο κινητήρας να συνδέεται με την κεντρική μονάδα ελέγχου του μηχανήματος, με τεχνολογία
και καλωδίωση CanBus.
5.2 Εναλλακτικά ο κινητήρας μπορεί να είναι ηλεκτρικός, δηλαδή να φορτίζεται μέσω κατάλληλου
συστήματος από το ηλεκτρικό δίκτυο ή να λειτουργεί με LNG (ο κινητήρας θα είναι της ίδιας ισχύος).
5.3 Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε προστατευμένη από κρούσεις θέση που θα
παρέχει όμως εύκολη προσπέλαση για έλεγχο και συντήρηση. Η ισχύς του θα πρέπει να καλύπτει την
ανάγκη ταυτόχρονης λειτουργίας της ανύψωσης ή καταβίβασης και συγχρόνως πορείας, υπό πλήρες
φορτίο. Επισημαίνεται ότι τα όρια εκπομπής αερίων ρύπων θα είναι σύμφωνα με την Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία κατά την ημέρα έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος. Σε
περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών μέχρι την ημέρα παραλαβής του μηχανήματος, υπάρξει τροποποίηση των εκπομπών των
αερίων ρύπων, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον κινητήρα, σύμφωνα με την νέα
οδηγία, χωρίς καμία επί πλέον επιβάρυνση για την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Το σύστημα ψύξης του θα είναι ικανό να ανταποκριθεί πλήρως σε συνεχή λειτουργία του
μηχανήματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45οC.
Ο κινητήρας θα έχει πλήρη προστασία με αυτόματο σταμάτημα και συγχρόνως οπτικό και ηχητικό
σήμα έναντι:
- Χαμηλής πίεσης λαδιού
- Υψηλής θερμοκρασίας λαδιού
- Υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού
- Χαμηλής στάθμης λαδιού
- Χαμηλής στάθμης ψυκτικού
Η εκκίνηση του κινητήρα θα μπορεί να γίνεται και σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (-5οC). Θα
υπάρχει επιπλέον σύστημα προθέρμανσης του κινητήρα που θα λειτουργεί μέσω του κύριου
διακόπτη εκκίνησης για τη διευκόλυνση της εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Πλησίον του εδάφους (στο ύψος του ανθρώπου) θα υπάρχει επίσης ρευματοδότης για την εκκίνηση
του κινητήρα από συσσωρευτές του συνεργείου όταν οι συσσωρευτές του μηχανήματος είναι
εξαντλημένοι.
Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία του κινητήρα:
Κατασκευαστής:
Μοντέλο:
Τύπος Καυσίµου:
Αριθµός Κυλίνδρων:
Κυβισµός:.
Ισχύς: …..kW στις ….rpm, σύµφωνα µε το ISO 3046.
Μέγιστη Ροπή: ….Nm στις ……rpm.
Alternator: ……Amp
Starter (μπαταρία-συσσωρευτής): …. V / ……Ah
Ο κινητήρας να έχει σύστημα υπερπλήρωσης (turbo) να φέρει ψύξη εισαγόμενου αέρα (intercooler).
5.4

Το φίλτρο αέρος του κινητήρα να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλο για περιβάλλον με υψηλό
ποσοστό σκόνης και να φέρει δείκτη ελέγχου καθαρότητας. Θα υπάρχει επίσης πρόφιλτρο αέρα (µε
αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία καθαρότητας στην καμπίνα) για συγκράτηση µικροσωµατιδίων
καιυδατοπαγίδα στην παροχή καυσίμων. Η αναρρόφηση του αέρα να γίνεται από ψηλά
(raisedairintake).
5.5 Η εξάτμιση να φέρει σιγαστήρα. Η έξοδος των καυσαερίων να γίνεται στο υψηλότερο σημείο του
οχήματος. Οι εκπομπές ρύπων να μην υπερβαίνουν τα όρια της ισχύουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής
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Νομοθεσίας που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης των πινακίδων.
5.6 Η δεξαμενή καυσίμου να είναι τοποθετημένη σε κατάλληλα προστατευμένα σημεία και να έχει
χωρητικότητα τουλάχιστον 650lit. Η πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου να γίνεται από σημείο κοντά
στο έδαφος. Επισημαίνεται ότι για το καύσιμο πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε διαρκής ένδειξη της
στάθμης στην οθόνη της καμπίνας και alarm για χαμηλή στάθμη.
6.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΑΞΟΝΕΣ

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους τροχούς να γίνεται μέσω βαρέως τύπου (heavy duty)
υδραυλικού μετατροπέα ροπής στρέψης (Hydraulic Torque Converter) και κιβωτίου ταχυτήτων (automatic
transmission). Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι αυτόματο, με τουλάχιστον τέσσερεις ταχύτητες για την
έμπροσθεν πορεία και τρεις για την όπισθεν. Να υπάρχει ηλεκτρονικός µηχανισµός προστασίας από την
επιλογή ταχύτητας οπισθοπορείας ενώ το όχημα κινείται προς τα εμπρός και αντίστροφα (reverse
protection). Επίσης, να υπάρχει σύστημα συνεχούς ελέγχου ταχύτητας και σύστημα επιτήρησης (Speed
control και monitoring system). Όλα τα δεδομένα να μεταδίδονται με τεχνολογία και καλωδίωση CanBus
στην κεντρική μονάδα ελέγχου του μηχανήματος.
Να υπάρχει ψυγείο λαδιού και φίλτρο για το σύστημα μετάδοσης της κίνησης.
Στο πεντάλ πέδησης του οχήματος να υπάρχει κατάλληλος διακόπτης αποσύμπλεξης του συμπλέκτη
(Declutch with pressure switch in brakepedal), ο οποίος να διακόπτει την μετάδοση ροπής στον κινητήριο
άξονα, ώστε να µπορεί ο χειριστής να αυξήσει τις στροφές του κινητήρα για εκτέλεση χειρισμών
ανύψωσης ή καταβίβασης φορτίου χωρίς να χρειάζεται να θέσει το μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο.
Η αλλαγή ταχυτήτων να γίνεται αυτόματα µέσω ενός ηλεκτρονικά προγραµµατιζόµενου συστήματος το
οποίο είναι συνδεδεμένο µε το κιβώτιο ταχυτήτων και να δίδει την δυνατότητα χρήσης με τους
ακόλουθους δύο τρόπους:
1) Αυτόματα: Στην περίπτωση αυτή οι ταχύτητες αλλάζουν ανάλογα με τον προγραμματισμό και σύμφωνα
με τις στροφές της μηχανής.
2) Χειροκίνητα: Στην περίπτωση αυτή, οι ταχύτητες αλλάζουν με χειροκίνητο επιλογέα ταχυτήτων.
Το σύστημα να περιλαμβάνει οθόνη στην οποία θα εμφανίζονται ενδείξεις για: κίνηση εμπρός – Ν – πίσω,
αύξοντα αριθμό ταχύτητας (1,2,3,4), στροφές της μηχανής.
Ο άξονας κίνησης να είναι διπλής μείωσης: Πρωτεύουσα µείωση κωνικού τύπου στο κεντρικό διαφορικό
και δευτερεύουσα µείωση πλανητικού τύπου στα ακραξόνια των τροχών. Η διπλή μείωση ελαττώνει τις
τάσεις στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Οι τροχοί να εδράζονται σε κωνικά ρουλεμάν, έτσι ώστε να ανακουφίζουν τα ημιαξόνια από οποιοδήποτε
φορτίο εκτός της ροπής κίνησης.
Τα ελαστικά επίσωτρα να είναι πνευστά, tubeless, βαρέως βιομηχανικού τύπου. Οι ζάντες να είναι
κατάλληλες να δεχθούν ελαστικά tubeless.Το πλήθος και οι διαστάσεις τους είναι ως ακολούθως:
Κινητήριοι τροχοί, εμπρός: 4 τεμάχια, 18.00x33″/ τουλάχιστον PR36
Κατευθυντήριοι τροχοί, πίσω: 2 τεμάχια, 18.00x33″/τουλάχιστον PR40
Στην προσφορά θα δοθεί λεπτομερής και πλήρης περιγραφή των αξόνων, του επιμεριζόμενου σε αυτούς
φορτίο στη κατάσταση έμφορτου - άφορτου μηχανήματος καθώς και του συστήματος πέδησης με όλα τα
απαραίτητα σχέδια.

7.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το σύστημα πέδησης να είναι με υγρά δισκόφρενα (wet diskbrakes). Το σύστημα να φέρει και δοχείο
πίεσης (accumulator), ώστε σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, να υπάρχει δυνατότητα
πέδησης. Το σύστηµα να αποτελείται από δύο µονάδες πέδησης προσαρµοσµένες στον άξονα κίνησης
(driving axle). Το υδραυλικό σύστημα φρένων να είναι ανεξάρτητο και να φέρει χωριστή δεξαμενή. Για να
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ψύχεται το λάδι να υπάρχει ένα ξεχωριστό κύκλωµα ψύξης το οποίο περιλαµβάνει αντλία, ψυγείο και
ανεµιστήρα ο οποίος θα ενεργοποιείται µόλις η θερµοκρασία του λαδιού φτάσει σε μια καθορισμένη
τιμή.
Το μηχάνημα επιπλέον να φέρει παρκόφρενο τύπου ξηρού δισκόφρενου (dry disc parking brake) για την
ασφάλισή του κατά την στάση του. Με την ενεργοποίηση του παρκόφρενου να αποκλείεται να
ενεργοποιηθεί η επιλογή ταχύτητας. Το παρκόφρενο να είναι ικανό να κρατάει το µηχάνηµα µε το
ονοµαστικό φορτίο ακινητοποιηµένο σε κεκλιµένο έδαφος µε κλίση 15%. Η ενεργοποίησή του να γίνεται
µε δισκοειδή ελατήρια (spring operated). Η απενεργοποίησή του γίνεται ηλεκτροϋδραυλικά, με το πάτημα
ενός διακόπτη από την καμπίνα, αλλά και μηχανικά σε περίπτωση ανάγκης.
Σε περίπτωση που ο χειριστής αποχωρήσει από το κάθισμά του χωρίς να έχει ενεργοποιήσει το
παρκόφρενο, να ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα.

8. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ο θάλαμος χειρισμού θα πρέπει:
8.1 Να βρίσκεται προς το μέσον του μηχανήματος. Να έχει τη δυνατότητα εύκολης χειροκίνητης
ολίσθησης προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στους μηχανισμούς που βρίσκονται κάτω από το
θάλαμο, για λόγους συντήρησης.
8.2 Nα είναι κλειστού τύπου, πολύ μεγάλου μεγέθους και ευρυχωρίας, με πλήρη εργονομικό εξοπλισμό.
Η κατασκευή της καµπίνας να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς ασφαλείας ISO, FEM, ΕU και
παρέχει την μέγιστη ασφάλεια στον χειριστή.
8.3 Nα είναι μονοκόμματος, μεταλλικός, συγκολλητός, ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να
παρέχει την μέγιστη ασφάλεια στον χειριστή. Να μην υπάρχουν μεταλλικοί ορθοστάτες στις
έμπροσθεν γωνίες, ώστε να μεγιστοποιείται η ορατότητα. Ο θάλαμος να φέρει περιμετρικά και
επάνω υαλοπίνακες ασφαλείας (Securit) μεγάλης επιφάνειας. Ο επάνω υαλοπίνακας στο εσωτερικό
του να φέρει κουρτίνα αυτόματης περιέλιξης. Όλοι οι υαλοπίνακες να είναι επίπεδοι, για λόγους
εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση θραύσης.
Όλοι οι υαλοπίνακες του θαλάμου να προστατεύουν από το ηλιακό φως (Tinted glasses).
Στα σκαλοπάτια και στις δύο διόδους επιβίβασης του χειριστή στο µηχάνηµα (δεξιά – αριστερά)να
υπάρχει αντιολισθητικό δάπεδο και κιγκλιδώµατα ασφαλείας.
8.4 Να είναι μονωμένος και να εδράζεται σε 4 ισχυρούς ελαστικούς απορροφητήρες κραδασμών. Ο
θάλαμος να είναι επίσης ηχομονωμένος σε όλες του τις επιφάνειες (δάπεδο-πόρτες-πλευρές –
οροφή), ώστε τα μέσα επίπεδα του θορύβου (Lm) εντός του θαλάμου να είναι κάτω των 70dB(A)
σύμφωνα με το DIN 45635.
8.5 Τα εμπρός, πίσω, πλάγια και επάνω παράθυρα να φέρουν ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες και
καταβρεκτήρες. Το αριστερό παράθυρο να είναι συρταρωτό. Να υπάρχουν δύο πόρτες (μία σε κάθε
πλευρά), με κλειδαριά και μηχανισμό για ομαλό κλείσιμο και ισχυρές χειρολαβές.
8.6 Το κάθισμα του χειριστή να είναι πλήρως ρυθμιζόμενο (μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, κλίση έδρας,
κλίση πλάτης), με σύστημα απόσβεσης των κραδασμών και ζώνη ασφαλείας 2 σημείων.
8.7 Η κολώνα του τιμονιού να είναι ρυθμιζόμενης θέσης μπροστά – πίσω. Η καμπίνα είναι τόσο άνετη
ώστε υπάρχει διαθέσιμος χώρος και πτυσσόμενο κάθισμα για δεύτερο άτομο.
8.8 Όλα τα όργανα χειρισμού και ελέγχου να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να παρέχεται άνεση στους
χειρισμούς και την παρατήρηση.
8.9 Να φέρει εσωτερικά πανοραμικό καθρέπτη, καθώς και εσωτερικό φωτισμό.
8.10 Όλες οι λειτουργίες της μπούμας και του spreader να γίνονται από joystick πολλαπλής λειτουργίας
(multi-function), υδραυλικής υποβοήθησης (hydraulic-servocontrolled) στο δεξί χέρι του χειριστή.
Όλες οι ενδείξεις επιτήρησης, όργανα και κομβία ελέγχου, λυχνίες, κλειδί εκκίνησης, κομβίο κινδύνου
κλπ. Να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά της καμπίνας. Επίσης να υπάρχουν δύο πεντάλ τύπου και
διάταξης αυτοκινήτου στο πόδι του χειριστή, ένα για την επιτάχυνση και ένα μεγάλο «αριστερό-δεξί»
διπλό για το φρενάρισμα, με τον διακόπτη αποσύμπλεξης ταχύτητας.
8.11 Εσωτερικά να φέρει ρευματοδότη 24V.
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8.12 Να διαθέτει ισχυρό σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού, επαρκέστατο για το κλίμα της Ελλάδος,
καθώς και ανεμιστήρα ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, δύο ταχυτήτων. Το σύστημα αερισμού να
διαθέτει φίλτρο καθαρισμού, ανακυκλοφορία αέρα και ρυθμιζόμενους αγωγούς προς τον χειριστή, το
δάπεδο και τα παράθυρα.
8.13 Να υπάρχει φαρμακείο, πυροσβεστήρας και μικρό ντουλαπάκι για μικροαντικείμενα.
8.14 Εξωτερικά του θαλάμου, σε κατάλληλες θέσεις αριστερά και δεξιά, να υπάρχουν δύο πανοραμικοί
καθρέφτες.
8.15 Τα ταμπελάκια στα όργανα χειρισμού και ένδειξης να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
8.16 Το προσφερόμενο μηχάνημα να φέρει στην καμπίνα έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’μέσω της
οποίας να είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου του μηχανήματος και μέσω μενού να
παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και προστασίας υπερφόρτωσης
Πλήρης έλεγχος λειτουργιών του μηχανήματος, του κινητήρα και του σαζμάν
Σύστημα ECO-Driveκαι διαχείριση καυσίμων
Διαχείριση και μέτρηση παραγωγικότητας
Ταυτοποίηση χειριστή (Driverlog-in), για έως 20 χειριστές
Κωδικοί και ιστορικό προειδοποιήσεων και σφαλμάτων
Βελτιστοποίηση μεταφοράς (boom/spreader load optimizer)
Αυτόματη ρύθμιση ισχύος / επιτάχυνσης
8.17 Στον θάλαμο θα υπάρχει ένδειξη κατ’ ελάχιστον για τα ακόλουθα:
Βάρος ανυψούμενου φορτίου
Ύψος ανυψούμενου φορτίου
Γωνία μπούμας
Θέση μπούμας (απόσταση)
9.

SPREADER

9.1 Το spreaderνα είναι κατάλληλο για τον χειρισμό ISO containers μήκους 20’ ή 40’. Να είναι
ανυψωτικής ικανότητος τουλάχιστον 45 τόνων στα κλειδιά. Να είναι κατασκευασμένο για κατηγορία
καταπόνησης Η2Β4 σύμφωνα με το DIN 15018.Να είναι στιβαρό και άκαμπτο, από ελάσματα μεγάλου
πάχους, ώστε να είναι εύκολα επισκευάσιμο. Το βάρος του spreaderνα μην υπερβαίνει τα 9.000 κιλά.
Σημειώνουμε ότι η επιλογή του παραπάνω spreader έχει γίνει με γνώμονα ότι ελαφρύτερα spreader,
κατασκευασμένα από λεπτά ελάσματα, είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε στρεβλώσεις και δεν είναι εύκολα
επισκευάσιμα.
9.2 Μέσω εντολών από τον θάλαμο χειρισμού, να μπορεί να πραγματοποιείται:
▪

Τηλεσκοπική αυξομείωση (υδραυλική, μέσω υδραυλικών κυλίνδρων) του μήκους του για τον
χειρισμό containers 20’ ή 40’.
▪ Πλάγια μετατόπιση (sideshift) τουλάχιστον 800 mm προς κάθε πλευρά (δεξιά, αριστερά).
▪ Υδραυλική περιστροφή περί κατακόρυφο άξονα τουλάχιστον -95o/+185o(μοίρες).
▪ Υδραυλικό reach in/out.
▪ Περιστροφή των κλειδιών (twistlocks) ανάρτησης των containers.
▪ Επίσης, χωρίς την επενέργεια του υδραυλικού συστήματος, αυτορρυθμιζόμενα, το spreaderνα
μπορεί να πραγματοποιεί μικροπεριστροφή2 μοιρών περί οριζόντιο άξονα, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα αγκύρωσης containers που είναι τοποθετημένα σε επιφάνειες υπό κλίση.
9.3 Τα κλειδιά του spreader (twistlocks) να έχουν έδραση τύπου floating, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
μικρομετακινήσεών τους κατά την είσοδο στις οπές των containers.
9.4 Το spreader στις 4 γωνίες να φέρει κατάλληλα άγκιστρα, ικανότητας 10 τόνων έκαστο, για την
ανάρτηση κατεστραμμένων εμπορευματοκιβωτίων, με χρήση συρματόσχοινων.
9.5 Μέσω κατάλληλων μηχανικών και ηλεκτρικών μανδαλώσεων, να αποκλείεται η απεμπλοκή των
κλειδιών του spreader από εκούσιο ή ακούσιο χειρισμό, όταν έχει ανυψωθεί το container.
9.6 Για την ένδειξη της εμπλοκής των κλειδιών να υπάρχει πάνελ με κατάλληλες ενδεικτικές λυχνίες
Σελίδα 43

20PROC006324993 2020-02-21
(χρώματος πράσινο-κίτρινο-κόκκινο)επί του spreader και αντίστοιχες ενδείξεις στην οθόνη χειριστή.
9.7 Το spreader να διαθέτει στις τέσσερεις γωνίες του φωτοκύτταρα για την προσγείωση, το άνοιγμα και
το κλείσιμο του κάθε κλειδιού. Τα σήματα από τα φωτοκύτταρα να μεταφέρονται στο σύστημα
ελέγχου του μηχανήματος ώστε να επιτρέπεται ή όχι η εκτέλεση κάποιας κίνησης.
9.8 Όταν το ανυψούμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο, να επενεργεί και να διακόπτει
την λειτουργία ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης υπερφόρτωσης, με το οποίο θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένο το προσφερόμενο μηχάνημα. Το σύστημα υπερφόρτωσης να συνδέεται με την έγχρωμη
οθόνη 7’’ εντός του θαλάμου χειριστή, όπου προβάλλεται ένδειξη μέτρησης του βάρους του
ανυψωμένου container και σε περίπτωση υπερφόρτωσης διακόπτει την κίνηση ανύψωσης, με
αντίστοιχο οπτικό και ηχητικό σήμα.
Ο μηχανισμός ανάρτησης του spreaderνα διαθέτει επίσης δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους
απόσβεσης ταλαντώσεων (έναν πρόσθιο και έναν οπίσθιο).
Οι κινήσεις του spreaderνα είναι υδραυλικές. Η ηλεκτρική τάση είναι 24VDC.

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό σύστηµα να πληροί τους κανονισµούς ΕΝ 12895 (σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπ.
Ένωσης) για EMC-tested (Electro Magnetic Capability).
10.1 Η τάση του ηλεκτρικού συστήµατος να είναι 24 V. Να υπάρχουν δύο συσσωρευτές των12Vέκαστος,
(2Χ12V)συνδεμένοι σε σειρά.
10.2 Τα βασικά τμήματα του μηχανήματος (κινητήρας, transmission, spreader κλπ.) να επιτηρούνται με
τεχνολογία CanBus. Το σύστημα αυτοματισμού να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την
επέμβαση του χρήστη σε μικρολεπτομέρειες (π.χ. εγκατάσταση κάποιου βοηθητικού εξαρτήματος),
χωρίς να απαιτείται επέμβαση στο πρόγραμμα.
10.3 Οι παράμετροι λειτουργίας όλων των συστημάτων του μηχανήματος (κινητήρας, υδραυλικό
σύστημα, transmission, φρένα κλπ.) και τα alarms, να εμφανίζονται στην οθόνη στο θάλαμο
χειρισμού, με μορφή συμβόλων.
Πέραν των παραπάνω, στην οθόνη του θαλάμου χειρισμού να εμφανίζονται και οι βλάβες με την
μορφή κωδικών βλαβών, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία για τον προγραμματισμό της
συντήρησης του μηχανήματος. Το μηχάνημα να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παροχής
πληροφοριών προς τον χειριστή και την συντήρηση. Ο χειριστής, είτε ο συντηρητής, να μπορούν να
λάβουν πληροφορίες μέσω διαφόρων μενού, για τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης
(transmission) τα υδραυλικά, γενικά για το μηχάνημα, στατιστικά, διαγνωστικά, κώδικες κινδύνου
και σφαλμάτων κλπ.
Επίσης, να υπάρχει συνεχής ένδειξη του ανυψούμενου φορτίου και ηλεκτρονική προστασία έναντι
υπερφόρτωσης.
Το μηχάνημα να διαθέτει λειτουργία ECODrive, μέσω του οποίου να υπάρχει συνεχής καταγραφή
και ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και συνεχής συντονισμός όλων των στοιχείων του μηχανήματος,
προκειμένου να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση στην κατανάλωση καυσίμου, με άμεση σημαντική
οικονομία.
Η επισήμανση επικινδύνων καταστάσεων για την λειτουργία του μηχανήματος (alarms) να γίνεται
και με ενδεικτικές λυχνίες στον θάλαμο χειρισμού.
10.4 Το μηχάνημα να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για νυκτερινή εργασία, εσωτερικό
φωτισμό εντός της καμπίνας, φωτισμό του χώρου του κινητήρα, περιστρεφόμενο φάρο κατά την
κίνηση, καθώς και τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. φωτισμό. Να υπάρχουν δύο προβολείς εμπρός,
δύο προβολείς επί της μπούμας, δύο προβολείς επί του spreader, δύο οπίσθιοι προβολείς επί του
αντιβάρου, δύο οπίσθια φώτα, δύο φώτα φρένου και τέσσερα φώτα φλας. Η θέση και η προστασία
των φωτιστικών να είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύουν κατά τους χειρισμούς των φορτίων και τις
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κινήσεις του μηχανήματος.
Ο εναλλακτήρας (alternator) και ο εκκινητήρας (starter) να είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου. Ο
εναλλακτήρας να καλύπτει όλες τις καταναλώσεις του µηχανήµατος κατά τη νυχτερινή λειτουργία.
Οι διακόπτες, ο ηλεκτρικός εξοπλισµός, οι συσσωρευτές, τα όργανα και οι καλωδιώσεις να είναι
υψηλής ποιότητας και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα και τα φώτα να είναι υδατοστεγή και ανθεκτικά στην διάβρωση για
λειτουργία σε θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι καλωδιώσεις και οι µικροµηχανισµοί του ηλεκτρικού δικτύου και όλα τα εξωτερικά φώτα να είναι
κατάλληλα προστατευµένα από χτυπήµατα, µε ισχυρά καλύµµατα ή µε τοποθέτηση σε κατάλληλες
εσοχές.
Όλες οι ασφάλειες να βρίσκονται στο κιβώτιο μπαταριών και στον θάλαμο χειριστή και να είναι
πολύ εύκολα προσπελάσιμες.
Τα κιβώτια διακλαδώσεων των ηλεκτρικών γραµµών και τα κιβώτια των ηλεκτρικών πινάκων να
είναι µεταλλικά βαρέως τύπου, απολύτως στεγανά, ανθεκτικά στην διάβρωση για λειτουργία σε
θαλάσσιο περιβάλλον και να στηρίζονται σε αντικραδασµικές βάσεις.
Τα καλώδια να είναι κωδικοποιηµένα µε χρώµα και αριθµό για εύκολο εντοπισµό των βλαβών.
Στις ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες / χειριστήρια τα φις να είναι ασφαλούς σύνδεσης.
Για την εύκολη επισκευή, συντήρηση ή αντικατάσταση των διαφόρων εξαρτηµάτων του
µηχανήµατος οι ηλεκτρικές συνδέσεις του να γίνονται µε ειδικά φις ταχείας σύνδεσης.
10.5 Το μηχάνημα να διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας, η εικόνα της οποίας θα μεταφέρεται στην οθόνη
του χειριστή.
11 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οι µεταλλικές σωληνώσεις να είναι χαλύβδινες βαρέως τύπου χωρίς ραφή και οι ελαστικοί σωλήνες να
είναι βαρέως τύπου ενισχυµένοι. Στις συνδέσεις να υπάρχουν βαρέως τύπου ταχυσύνδεσµοι
(ORFScouplings).
Να υπάρχουν σηµεία ελέγχου της πίεσης σε κατάλληλες θέσεις ώστε να διευκολύνεται η διάγνωση των
βλαβών.
Το μηχάνημα να φέρει σύστημα ελέγχου του φορτίου στο υδραυλικό του σύστημα (load sensing system),
μέσω του οποίου θα προσαρμόζεται η παρεχόμενη ισχύς στο φορτίο.
Οι αντλίες να είναι τύπου εμβολοφόρες μεταβλητής παροχής, με ταχύτατες βαλβίδες ρύθμισης, για την
καλύτερη απόδοση. Οι βαλβίδες ροής να είναι αναλογικές, για ήπια λειτουργία και ασφαλείς χειρισμούς.
Οι αντλίες να είναι βαρέως τύπου, χαλύβδινες, "επισκευάσιµες", µε ρουλεµάν κι όχι κουζινέτα τριβής.
Ο χειρισμός των υδραυλικών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών του spreader, να γίνεται από
υποβοηθούμενο (servo) joystick. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειριστής θα εκτελεί αποτελεσματικότερα τους
χειρισμούς, με μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Να υπάρχει ισχυρός
εμβολοφόρος αποταμιευτής (accumulator), προκειμένου να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η μέγιστη πίεση για
το τιμόνι και τα φρένα.
Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας με ειδική βαλβίδα ελέγχου ροής (flowcontrolvalve), το οποίο δεν θα
επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του φορτίου σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήµατος.
Η χωρητικότητα της δεξαµενής ελαίου και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα να εξασφαλίζουν χαμηλές
θερμοκρασίες.
Να υπάρχουν κατάλληλα φίλτρα στη γραµµή του υδραυλικού κυκλώµατος και φίλτρο αναπνοής στη
δεξαµενή υδραυλικού λαδιού.
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12 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Το προσφερόμενο μηχάνημα να πληροί το πρότυπο ISO 10525 που αναφέρεται στην ευστάθεια.
Επίσης το μηχάνημα να φέρει το ειδικό σήμα CE, καθώς και πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, σύμφωνα
με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

13 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Σε όλα τα σημεία που απαιτούν συχνή συντήρηση ή επιθεώρηση, η προσπέλαση να είναι εύκολη.
Μετακινώντας την καμπίνα εμπρός – πίσω, να υπάρχει πλήρης επισκεψιμότητα στον κινητήρα και τους
μηχανισμούς κίνησης, καθώς και στο υδραυλικό σύστημα. Τα περισσότερα εξαρτήματα που απαιτείται να
ελέγχονται συχνά και να αντικαθίστανται μετά από ορισμένο χρόνο, να βρίσκονται προσαρμοσμένα στις
εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος. Έτσι το προσωπικό συντήρησης και οι χειριστές να έχουν την
δυνατότητα άμεσης επιθεώρησης, καθώς και ταχύτατης και εύκολης εκτέλεσης των απαιτουμένων
εργασιών αντικατάστασης ή καθαρισμού.

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το μηχάνημα να διαθέτει σύστημα αυτόματης λίπανσης που θα καλύπτει όλα τα σημεία του οχήματος
(κύλινδροι τιμονιού, μπούμα, κύλινδροι ανύψωσης κλπ.), εκτός της συσκευής Spreader. Το σύστημα να
αποτελείται από αυτόματη αντλία και από το απαραίτητο δίκτυο διανομής.
Για την ανάρτηση του το μηχάνημα να έχει τέσσερα σημεία επαρκούς αντοχής, ενώ πρέπει να φέρει
διάταξη έλξης για ρυμούλκηση.

15 ΒΑΦΗ
Η βαφή του μηχανήματος θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από τις έντονα διαβρωτικές
συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι. Ο φέρων χρωματισμός της τελικής βαφής για το πλαίσιο θα είναι
κατάλληλος ώστε το όχημα να είναι έντονα ορατός σε κακές συνθήκες φωτισμού. Ο χρωματισμός του
ιστού, της μετόπης περονών και των περονών θα είναι χρώματος RAL 7021 (μαύρο). Η εγγύηση βαφής να
είναι τουλάχιστον πέντε έτη.
Σε κατάλληλα σημεία από τις δύο πλευρές του κάθε μηχανήματος θα είναι γραμμένα τα αρχικά της
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Κατασκευαστής-τύπος
μηχανήματος

1.2

Εγγύηση καλής λειτουργίας

1.3

Χρόνος παράδοσης

1.4

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
2006/42/EΕ,
2014/30/EΕ, 2012/46/EU και 2005/88/EC
και τους Διεθνείς Κανονισμούς ISO
13562,ISO 13562, ISO 3046, EN 13564, EN
12053 και ENISO 3691-2

ΝΑΙ

1.5

Διαθέτει σήμανση CE

NAI

1.6

Παραγόμενος θόρυβος έξω από τον θάλαμο
χειρισμού (σε απόσταση 7m)

2.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1.

Δυνατότητα στοιβασίας Ε/Κ στην 1η σειρά
καθ’ ύψος

≥5

2.2

Δυνατότητα στοιβασίας Ε/Κ στην πρώτη
σειρά καθ’ ύψος

≥5

2.3

Δυνατότητα στοιβασίας Ε/Κ στην πρώτη
σειρά καθ’ ύψος

≥3

2.4

Ανυψωτική ικανότητα στην πρώτη σειρά

≥ 45 τόνοι

2.5

Ανυψωτική ικανότητα στην δεύτερη σειρά

≥ 35 τόνοι

2.6

Ανυψωτική ικανότητα στην τρίτη σειρά

≥ 18 τόνοι

2.7

Μέγιστη ακτίνα περιστροφής για στροφή
90ο

≤ 9.000mm

2.8

Μέγιστο ύψος από το έδαφος των κλειδιών
του spreader με την μπούμα σε πλήρη
έκταση, στην πρώτη σειρά containers

≥15.200mm

προσφερόμενου

-

≥12 μήνες ή
2.000hr (όποιο
συμβεί πρώτο)
≤ 6 μήνες

≤110 dB
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3.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (ΜΠΟΥΜΑ)

3.1

Ελάχιστη κλίση μπούμας

0ο

3.2

Μέγιστη κλίση μπούμας

65ο

3.3

Κίνηση μέσω υδραυλικών κυλίνδρων

ΝΑΙ

4.

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

4.1

Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν με πλήρες
φορτίο

≥ 21 km/hr

4.2

Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν χωρίς φορτίο

≥ 23 km/hr

4.3

Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν με πλήρες
φορτίο

≥ 16 km/hr

4.4

Ταχύτητα πορείας έμπροσθεν χωρίς φορτίο

≥ 18 km/hr

4.5

Ταχύτητα ανύψωσης με πλήρες φορτίο

≥ 0,23 m/s

4.6

Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο

≥ 0,38 m/s

4.7

Ταχύτητα καταβίβασης με πλήρες φορτίο

≥ 0,36 m/s

4.8

Ταχύτητα καταβίβασης χωρίς φορτίο

≥ 0,35 m/s

5.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

5.1

Καύσιμο

5.2

Κατηγορία κινητήρα DIESEL

EU Stage 5

5.3

Ισχύς κινητήρα

≥ 260 kW

5.4

Η ισχύς του κινητήρα καλύπτει την ανάγκη
ταυτόχρονης λειτουργίας της ανύψωσης ή
καταβίβασης και συγχρόνως πορείας, υπό
πλήρες φορτίο

ΝΑΙ

5.5

Προστασία έναντι:

ΝΑΙ

-

Χαμηλής πίεσης λαδιού

-

Υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού

-

Χαμηλής στάθμης λαδιού

DIESEL/LNG/
ηλεκτρικός
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-

Χαμηλής στάθμης ψυκτικού

5.6

Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία στην
οποία μπορεί να λειτουργεί ο κινητήρας

≤ -5ο

5.7

Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία στην
οποία μπορεί να λειτουργεί ο κινητήρας

≥ 45ο

5.8

Διαθέτει σύστημα υπερπλήρωσης (turbo)

ΝΑΙ

5.9

Φέρει ψύξη εισαγόμενου αέρα (intercooler)

ΝΑΙ

5.10 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου

≥ 650 lit

5.11 Ένδειξη-alarm χαμηλής στάθμης καυσίμου

ΝΑΙ

5.12 Διαθέτει βαρέως τύπου φίλτρο αέρος του
κινητήρα και φέρει δείκτη ελέγχου
καθαρότητας του φίλτρου

ΝΑΙ

5.13 Διαθέτει πρόφιλτρο αέρα

ΝΑΙ

5.14 Διαθέτει υδατοπαγίδα
καυσίμων

στην

παροχή

ΝΑΙ

6.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΞΟΝΕΣ

6.1

Μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στους
τροχούς μέσω βαρέως τύπου (heavy duty)
υδραυλικού μετατροπέα ροπής στρέψης
(Hydraulic Torque Converter)

ΝΑΙ

6.2

Διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

ΝΑΙ

6.3

Αριθμός ταχυτήτων για έμπροσθεν πορεία

≥4

6.4

Αριθμός ταχυτήτων για όπισθεν πορεία

≥3

6.5

Διαθέτει προστασία reverse protection

ΝΑΙ

6.6

Διαθέτει δυνατότητα αυτόματης
χειροκίνητης εναλλαγής ταχυτήτων

και

ΝΑΙ

6.7

Διαθέτει άξονα κίνησης διπλής μείωσης
Πρωτεύουσα µείωση κωνικού τύπου στο
κεντρικό διαφορικό και δευτερεύουσα
µείωση πλανητικού τύπου στα ακραξόνια
των τροχών

ΝΑΙ

6.8

Κινητήριοι τροχοί

6.9

Αριθμός κινητήριων τροχών

Έμπροσθεν
4
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6.10 Αριθμός κατευθυντήριων τροχών

2

6.11 Τύπος ελαστικών επίσωτρων

Tubeless

6.12 Διαστάσεις τροχών

18.00X33.00’’

7.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

7.1

Σύστημα πέδησης με υγρά δισκόφρενα (wet
disk brakes)

ΝΑΙ

7.2

Διαθέτει accumulator

ΝΑΙ

7.3

Φέρει
παρκόφρενο
τύπου
ξηρού
δισκόφρενου (dry disc parking brake)

ΝΑΙ

7.4

Ενεργοποίηση παρκόφρενου με δισκοειδή
ελατήρια (spring operated)

ΝΑΙ

8.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

8.1

Δυνατότητα ολίσθησης

ΝΑΙ

8.2

Διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας (Securit)

ΝΑΙ

8.3

Στάθμη θορύβου (Lm) εντός του θαλάμου
σύμφωνα με το DIN 45635

8.4

Ρυθμιζόμενο κάθισμα χειριστή

ΝΑΙ

8.5

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

ΝΑΙ

8.6

Διαθέτει σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού

ΝΑΙ

8.7

Διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’μέσω
της οποίας να είναι δυνατή η πρόσβαση στο
σύστημα ελέγχου του μηχανήματος

ΝΑΙ

8.8

Εμφάνιση σφαλμάτων στην οθόνη

ΝΑΙ

8.9

Διαθέτει ενδείξεις για τα ακόλουθα:

ΝΑΙ

≤ 70dB(A)

- Βάρος ανυψούμενου φορτίου
- Ύψος ανυψούμενου φορτίου
- Γωνία μπούμας
- Θέση μπούμας (απόσταση)
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9.

SPREADER

9.1

Κατάλληλο για container 20’ & 40’ με
τηλεσκοπική αυξομείωση

9.2

Ανυψωτική ικανότητα στα κλειδιά

≥ 45 τόνοι

9.3

Πλάγια μετατόπιση

± 800 mm

9.4

Υδραυλική περιστροφή περί κατακόρυφο
άξονα

Τουλάχιστον από
-95o έως +185ο

9.5

Άγκιστρα , ικανότητας 10 τόνων έκαστο στις
4 γωνίες για ανάρτηση βάρους

ΝΑΙ

9.6

Διαθέτει αισθητήρες:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- Προσγείωσης
- Κλειδιά ανοιχτά
- Κλειδιά κλειστά

10.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

10.1 Τάση του ηλεκτρικού συστήµατος

24V

10.2 Διαθέτει λειτουργία ECO Drive

ΝΑΙ

10.3 Διαθέτει επαρκή φωτισμό για νυκτερινή
εργασία

ΝΑΙ

11.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

11.1 Διαθέτει σύστημα ελέγχου του φορτίου
(load sensing system), μέσω του οποίου
προσαρμόζεται η παρεχόμενη ισχύς στο
φορτίο
11.2 Τύπος υδραυλικών αντλιών

ΝΑΙ

Εμβολοφόρες
μεταβλητής
παροχής

11.3 Διαθέτει σύστημα ασφαλείας με ειδική
βαλβίδα ελέγχου ροής (flow control valve),
το οποίο δεν επιτρέπει την ελεύθερη πτώση
του φορτίου σε περίπτωση βλάβης του
υδραυλικού συστήµατος

12.

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Σελίδα 51

ΝΑΙ

20PROC006324993 2020-02-21
12.1 Είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 10525
που αναφέρεται στην ευστάθεια

13.

ΝΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

13.1 Διαθέτει αυτόματη λίπανση για όλα τα
σημεία που χρήζουν λίπανσης πλην του
spreader

ΝΑΙ

13.2 Διαθέτει τέσσερα σημεία επαρκούς αντοχής
για την ανάρτησή του

ΝΑΙ

13.3 Διαθέτει διάταξη έλξης - ρυμούλκησης

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Το μηχάνημα κατά την παράδοση του, θα συνοδεύεται από τα ακόλουθαβιβλία:
- Δύο (2) εικονογραφημένα βιβλία οδηγιών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης προοριζόμενα
γιατονχειριστή (OPERATOR’SMANUAL) συνταγμένα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ.
- Δύο (2) εικονογραφημένα βιβλία ελέγχων, ρυθμίσεων, συντήρησης βλαβών και
επισκευών(MAINTENANCE,SERVICE&WORKSHOPMANUAL)συνταγμένα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
- Τα απαραίτητα workshopmanual (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) για γενική επισκευή κινητήρα,
σασμάν, torqueConverter, υδραυλικών κυκλωμάτων, διαφορικών κ.λ.π με όρια και ανοχές. Τα
βιβλία αυτά θα περιλαμβάνουν και εκτενή πίνακα πιθανών βλαβών, αιτιών και τρόπων
αποκατάστασης για όλα τα συστήματα του μηχανήματος.
- Δύο (2) πλήρες σειρές λεπτομερών σχεδίων με όλα τα ηλεκτρικά και υδραυλικάκυκλώματα.
- Δύο (2) εικονογραφημένα βιβλία ανταλλακτικών (SPAREPARTSBOOKS)
Τα παραπάνω βιβλία θα είναι λεπτομερή και θα αναφέρονται σε όλα ανεξαιρέτως τα
τμήματατουμηχανήματος.
Όλα τα παραπάνω βιβλία θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CDROM).
2.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα συνοδεύεται από την απαραίτητη σειρά εργαλείων για την
εκτέλεσητωνμετρήσεων, ελέγχων και ρυθμίσεων που προβλέπονται από το βιβλίοσυντήρησης.
Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με:
- Κατάλληλο πυροσβεστήρα των έξι (6) κιλών τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση.
- Τρίγωνο στάθμευσης.
- Φαρμακείο πλήρες τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση στην καμπίνα.
3.

3.1

3.2

ΔΟΚΙΜΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Εάνοανάδοχοςεπιθυμείητελικήσυναρμολόγησητου μηχανήματος ναγίνειστοχώροτηςΟ.Λ.ΒΑ.Ε.,
ισχύουν ταπαρακάτω:
- Η Ο.Λ.Β. θα διαθέσει δωρεάν στον ανάδοχο για τη συναρμολόγηση και τη θέση του
μηχανήματος
σεπλήρηλειτουργίατοναπαιτούμενουπαίθριοχώροκατάτρόποώστενατονδιευκολύνειστοέργο
του, χωρίς όμως να παρεμποδίζονται οι λειτουργίες τουΛιμένα.
- Ηανάδοχοςαντοεπιθυμεί,μπορείναχρησιμοποιήσειμηχανήματατηςΟ.Λ.ΒΑ.Ε.,εφόσοναυτάείναι
διαθέσιμα, με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης, που θα ισχύουν κατά το χρόνοδιάθεσης.
- Ησυναρμολόγησητου μηχανήματοςστοΛιμάνιΒόλου,θαγίνειμεευθύνηκαιέξοδατουαναδόχου.
Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, ή ατυχήματα που είναιδυνατόνα
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιουσδήποτε τρίτους, από και κατά
τηνεκτέλεσητωνεργασιών,μέχριτηνπλήρηπαράδοσητουμηχανήματοςκαιτηδιάλυσηκαιμεταφο
ράτουεργοταξίου.
- Για όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος φέρει ακέραια κάθε αστική και ποινικήευθύνη.
- Η παρακολούθηση, ο έλεγχος των παραπάνω συναρμολογήσεων καθώς και των δοκιμών
θαγίνουναπό τον ίδιο τον προσφέροντα. Η παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία
θαγίνειυπότηνεποπτείατουίδιουτουΑναδόχου ή νομίμως ορισθέντα εκπρόσωπουτου.
Η ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής ή έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας (όποιο συμβεί
αργότερα) ορίζει και την ημερομηνία της έναρξης εγγύησης ο ελάχιστος χρόνος της οποίας είναι
δώδεκα (12) μήνες. Στο διάστημα αυτό, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει σε
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3.3

4.

εύλογη προθεσμία που θα του ορισθεί και με έξοδα του, κάθε τι που θα βρεθεί ακατάλληλο ή όχι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις διατάξεις του Νόμου. Εάν το μηχάνημα τεθεί εκτός
λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο της μιας εβδομάδος, ο συνολικός χρόνος εγγύησης
παρατείνεται αντιστοίχως.
Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης στον
προμηθευτή μέσω FAX ή ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), μέχρι την παράδοση του μηχανήματος
από τον προμηθευτή σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Στην περίπτωση ακινησίας του
Μηχανήματος εξαιτίας βλάβης των κύριων λειτουργιών του μηχανήματος (κινητήρας, αντλίες
κ.λ.π), τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά θα συνοδεύονται απαραίτητα από εγγύηση ίσου
χρόνου με εκείνη της προσφοράς.
Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε
βλάβης ή ζημία μη υπαιτιότητας της Ο.Λ.Β. ΑΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή ζημίας αυτού, μη υπαιτιότητας της Ο.Λ.Β.
Α.Ε., εντός 48 ωρών, με την αποστολή εξειδικευμένου τεχνικού κλιμακίου, κατά τη διάρκεια του
χρόνου εγγύησης. Σε περίπτωση αδυναμίας, ανταποκρίσεως μέσα στο χρόνο εγγύησης, η Ο.Λ.Β.
Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της αποκατάστασης με δικές της ενέργειες καταλογίζοντας τις εν λόγω
αυτής δαπάνες σε βάρος του αναδόχου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από
την Υπηρεσία η παραπομπή της στους επιμέρους κατασκευαστές των διαφόρων τμημάτων
εξαρτημάτων που απαρτίζουν το προσφερόμενο μηχάνημα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει τις δύο πρώτες προβλεπόμενες από τονκατασκευαστήπεριοδικές
συντηρήσεις με ευθύνη και έξοδα του (υλικά- λιπαντικά-εργασία).
Δεν θεωρείται περιοδική συντήρηση η πρώτη που γίνεται για τις αναγκαίες ρυθμίσεις μετά
τηνλειτουργία.
5.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οανάδοχοςαμέσωςμετάτηνπαραλαβήτου
μηχανήματοςκαιεπί3τουλάχιστονημέρεςυποχρεούταινα
διαθέσει και να διατηρήσει στην Ο.Λ.Β. ΑΕ, το απαραίτητο προσωπικό (τεχνικό
κλιμάκιο)τουκατασκευαστικού οίκου ή του αντιπροσώπου του για την αρχική τεχνική υποστήριξη του
μηχανήματοςκαιτηνπαρακολούθησητηςλειτουργίαςτουστοαρχικόστάδιο,τηναποκατάστασητυχόνβλαβών
καιτηνεκπαίδευσήτουπροσωπικούτηςΟ.Λ.Β.ΑΕ,στααντικείμενατωνελέγχων,ρυθμίσεων,επισκευώνκαιλειτ
ουργιών του μηχανήματος.
Η εκπαίδευση των τεχνιτών θα καλύπτει όλα τα επί μέρους συστήματα (μηχανικά,
ηλεκτρολογικά,υδραυλικά) του μηχανήματος και θα γίνει τόσο σε αίθουσα διδασκαλίας, όσο και πάνω
στομηχάνημα.
Ο ανάδοχος επιπλέον υποχρεούται να εκπαιδεύσει τέσσερεις τουλάχιστον χειριστές στη λειτουργία
καιαπλήσυντήρηση του μηχανήματος.
Η εκπαίδευση θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα. Όπου υπάρχει ανάγκη διερμηνέα, αυτός θα
διατίθεταιαπότονανάδοχο.
Οανάδοχοςθαπρέπειναμεριμνήσεικαιγιαταδιάφοραειδικάεποπτικάμέσαπουαπαιτούνταιήθαβοηθήσουν
την εκπαίδευση (VIDEO, εικόνες, σχέδια,κ.λ.π.).
ΟανάδοχοςθαχορηγήσειστηνΟ.Λ.Β.Α.Ε.σχετικήβεβαίωσηεκπαίδευσης,μετηνολοκλήρωσητουπαραπάνω
σταδίου (παρακολούθηση της λειτουργίας του μηχανήματος - εκπαίδευση προσωπικούτηςΟ.Λ.Β.Α.Ε.).
Οι διαγωνιζόμενοι στην τεχνική τους προσφορά τους θα πρέπει να δώσουν
αναλυτικόπρόγραμμαεκπαίδευσης.
6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εμπεριέχεται και η έκδοση έγκρισης τύπου του μηχανήματος με
δικέςτουδαπάνες (εκτέλεση διαδικασιών, δαπάνες) και η έκδοση πινακίδωνκυκλοφορίας.
Σελίδα 54

20PROC006324993 2020-02-21
ΜαζίμετηνπαράδοσητωνΠινακίδωνκυκλοφορίαςοΑνάδοχοςθαπαραδώσειστηνΟ.Λ.Β.Α.Ε.όλαταεπίσημαέγ
γραφα(πρωτότυπαήφωτοαντίγραφα)τουΜηχανήματος,όπωςέγκρισητύπου,ΠιστοποιητικάΕυστάθειας,
Πιστοποιητικά Τύπουκ.λ.π).
7.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οανάδοχοςέχειτηναποκλειστικήαστικήκαιποινικήευθύνηαπέναντισεοποιοδήποτετρίτο,συμπεριλαμβανο
μένου και του προσωπικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι
οποίεςθαπροέλθουναπόδικέςτουενέργειεςήπαραλείψειςοφειλόμενεςσεδόλοήαμέλεια,κατάτηνυλοποίησ
ητηςπρομήθειας καικατάτηνεκπαίδευσητουπροσωπικούήκαιεξαφορμήςαυτού.
Ο ανάδοχος, εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο
ενεργείκατ΄εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκπαίδευση
τουπροσωπικούκαι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικήςνομοθεσίας.
ΟανάδοχοςείναιυπεύθυνοςέναντιτηςΟ.Λ.Β.ΑΕγιαπλημμελήεκτέλεση–ολοκλήρωσητηςπρομήθειαςεντός
της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρωπροθεσμία.
ΗΟ.Λ.Β.ΑΕδεναναλαμβάνεικαμίαυποχρέωσηγιατυχόνμέτραπουθαληφθούναπόοποιαδήποτεαρχήκαι
αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων τελώνκ.λ.π.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

: Κεντρική Προβλήτα

Ταχ. Κώδικας

: 382 21 ΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνο

: 24210 25281

Telefax

: 24210 31115

E – mail

: admin@port-volos.gr

WWW

: www.port-volos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ
Προμήθεια ενός Μηχανήματος Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων Τύπου Reach
Stacker, συνολικής δαπάνης €……………… πλέον Φ.Π.Α. 24%
Σήμερα την …………. 2020, ημέρα ………….., στα Γραφεία της ΟΛΒ ΑΕ, οι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν ο
Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Σωκράτης Αναγνώστου, που νόμιμα εκπροσωπεί την ΟΛΒ ΑΕ και
αφετέρου ο/η …………………………. ………………………….., που ενεργεί ως εκπρόσωπος της
……………………….., η οποία στο εξής θα καλείται ανάδοχος, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
παρακάτω αναφερόμενα.
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω αφού έλαβε υπόψη:
1. Τους όρους της Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια
Ενός Μηχανήματος Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων Τύπου Reach Stacker με τα
παραρτήματά της, που εγκρίθηκαν με την …….………… Απόφαση (Πρακτικό Νο
………..……………….) του Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ.
2. Την υποβληθείσα προσφορά της αναδόχου, η οποία έλαβε τον α/α …… από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
3. Την ………………… Απόφαση (Πρακτικό Νο ………………………) του Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υπέρ της ……………………………….,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι
στην ……………………………….. την προμήθεια ενός μηχανήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων τύπου Reach
Stacker.
Το μηχάνημα, θα είναι του κατασκευαστικού οίκου ……………….., τύπου………………………….. και θα παραδοθεί με
ευθύνη και δαπάνη της αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
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Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε … μήνες (σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου),
δηλαδή μέχρι την …../…./202...
Η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. ή σε τρίτο, σε περίπτωση
πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την παράδοση των μηχανημάτων με υπαιτιότητα της.
Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής κατατέθηκε
στην ΟΛΒ ΑΕ η υπ’ αριθμ. ………………. Εγγυητική Επιστολή της ……………………. για ποσό ……………….., που
καλύπτει στο σύνολό της οποιαδήποτε απαίτηση της ΟΛΒ ΑΕ κατά της δεύτερης συμβαλλόμενης, που τυχόν
ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τους οποίους η ανάδοχος
αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή της και η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο Ι

Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την Ο.Λ.Β. ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Για την ανάδοχο

Σωκράτης Αναγνώστου

……………………………………...
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