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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ ααρριιθθμμ.. 0022//22001111
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ΑΑννάάδδεειιξξηηςς ΑΑννααδδόόχχοουυ γγιιαα ττηηνν ππρροομμήήθθεειιαα οοκκττώώ ((88)) ππλλωωττώώνν εελλαασσττιικκώώνν
ππρροοσσκκρροουυσσττήήρρωωνν ππεεππιιεεσσμμέέννοουυ ααέέρραα ((HHIIGGHH PPRREESSSSUURREE FFLLOOAATTIINNGG
PPNNEEUUMMAATTIICC RRUUBBBBEERR FFEENNDDEERRSS)) γγιιαα ττοο ΕΕμμπποορριικκόό ΛΛιιμμάάννιι ΣΣοούύδδααςς
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ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ ΑΑΡΡΙΙΘΘ.. 22 //22001111
ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟΥΥ ΠΠΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ

για την προμήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων  πεπιεσμένου αέρα(HIGH
PRESSURE FLOATING PNEUMATIC FENDERS) για το Εμπορικό Λιμάνι Σούδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://www.ltnx.gr

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
EURO

   Δεν απαιτείται 2/11/2011 60.000 EURO

73.800 Συμπ/νου ΦΠΑ 23%

Σύμφωνα με :

1. To από 14.1.39 Β. Διάταγμα « Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων

κειμένων διατάξεων»

2.   Το από 9.08.1952  Β. Διάταγμα « Περί Συγχωνεύσεως των  Λιμενικών  Ταμείων του

Νομού Χανίων εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Χανίων » (ΦΕΚ 231Α - 22.08.1952), σε

συνδυασμό  με το από 3.12.1952 Β.Δ «Περί Τροποποιήσεως του από 9 Αυγούστου 1952

«Περί Συγχωνεύσεως των  Λιμενικών  Ταμείων του Νομού Χανίων»»(ΦΕΚ 337Α –12.12.1952).

3.  Την αριθμ. 4121.9/22/90/21.12.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επανακαθορισμού συνθέσεως των Λιμενικών
Ταμείων της Χώρας, ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔ 346/98
“Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992” (ΦΕΚ 230 Α’/12-10-
98)
4. Την Οδηγία2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης  Μαρτίου 2004 "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων  στους
τομείς του ύδατος, ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών"
5. Ν. 2286/95 “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 19 Α’/01-
02-95)
6. ΠΔ 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007)
7. Ν. 3886/2010 - “Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό σταδιο» (ΦΕΚ 173 Α’)
8. Ν 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις” άρθρα 79 έως 85 (ΦΕΚ 247 Α΄/27-11-1995)
9.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα
κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
10. Την απόφαση 211/2011 της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων,
όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 10141/29-08-2011 απόφαση  της Δ/νσης Διοίκησης /Τμήμα
Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

http://www.ltnx.gr
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11. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι ανωτέρω διατάξεις,
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης στο διαδίκτυο της παρούσας.

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ

Την 15-11-2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Δημόσιο ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οκτώ (8)  πλωτών ελαστικών
προσκρουστήρων  πεπιεσμένου αέρα (HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC
FENDERS), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά είδος, ποσότητα και τεχνική προδιαγραφή
στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με παράδοση ελεύθερη και η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ.

Η τυχόν δαπάνη για την δημοσίευση της προκήρυξης βαρύνει το Λιμενικό Ταμείο Ν.
Χανίων.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων
Διεύθυνση: Περίδου 24- ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνο: +302821087901
Τηλεομοιοτυπία (fax): +302821087900
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ltnx@otenet.gr
Από την παραπάνω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και
δύνανται να παραλάβουν το τεύχος της Διακήρυξης.
Η παραλαβή του τεύχους μπορεί να γίνει με προσωπική προσέλευση στα γραφεία της υπηρεσίας
ή με αποστολή ταχυμεταφοράς (courier) έως και την 14-11-2011 και ώρα 14:00 μμ.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των (όπως επωνυμία,
διεύθυνση,  τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι  ώστε το ΛΤΝΧ   να  έχει
στη  διάθεση  του  πλήρη  κατάλογο  όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

Προς διευκόλυνση  των  ενδιαφερομένων,  το  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι καταχωρημένο στην
ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι δεν  απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της
διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από  την  ηλεκτρονική  του  έκδοση,
καθόσον  το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  δεν  μπορεί  να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα
και την ακρίβεια των σελίδων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και για κάθε άλλη διαδικασία
που  αφορά το διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Αρμόδιος υπάλληλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία

mailto:ltnx@otenet.gr
www.ltnx.gr
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΛΤΝΧ)
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια προσκρουστήρων (fenders)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 34913300 -3

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Δημόσιος ανοικτός πρόχειρος διαγωνισμός με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τρείς  (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € χωρίς
ΦΠΑ
(73.800 ευρώ με ΦΠΑ 23%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια έχει εγκριθεί από τη Λιμενική
Επιτροπή
με την απόφαση 211/2011 και η δαπάνη θα

βαρύνει το ΛΤΝΧ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια
οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων

πεπιεσμένου αέρα, οι οποίοι θα παραδοθούν

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/ 07 / 2011

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/ 11/ 2011 και ώρα 10:30

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A. Γενικό Πρωτόκολλο (αποστολή μέχρι την
προηγούμενη)

B. Επιτροπή του Διαγωνισμού (κατάθεση την

ημερομηνία του διαγωνισμού)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15 / 11 / 2011 και ώρα 10:30
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ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΑΡ. 2 / 2011

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή

αλλοδαπής ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις ή Συνεταιρισμοί αυτών που πληρούν τους

όρους που καθορίζονται παρακάτω, στις παραγράφους από 1.2 έως και 1.5.

1.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όλα τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμισή τους ή η μη πληρότητά τους

συνεπάγεται αποκλεισμό του προσφέροντος από τον Διαγωνισμό.

Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Δικαιολογητικά που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και

β) Δικαιολογητικά που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση

1.2.α Δικαιολογητικά προσφερόντων
Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του επί ποινή
αποκλεισμού όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα:

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.5 και στο

υπόδειγμα 1 της παρούσας.

2. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα

συμμετοχής, όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι

τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν

παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1.2.β του παρόντος άρθρου, εφόσον επιλεγεί ως

προμηθευτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν

πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού

προσώπου: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές

Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.

3. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του

εξουσιοδοτούντος από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, εφόσον ο προσφέρων υποβάλλει την

προσφορά του μέσω αντιπροσώπου. (βλ. § 1.4.2).

1.2.β Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο
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φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά του παρακάτω πίνακα.
Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες των στηλών του πίνακα αφορούν τις εξής περιπτώσεις
υποψηφίων προμηθευτών:
Φ.Η.= Φυσικό πρόσωπο ημεδαπής
Ν.Η. = Νομικό πρόσωπο ημεδαπής
Ν.Α. = Νομικό πρόσωπο αλλοδαπής
Σ. = Συνεταιρισμοί

Για τις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις προμηθευτών γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην

παράγραφο 1.3

ΠΠίίνναακκααςς δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Ν.Η. Σ.

1

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή βεβαίωση
της αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης
υποβολής του

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2Α

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της
οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από  την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.

ΝΑΙ

2Β

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι:
Α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ
και ΕΕ Β) διαχειριστές ΕΠΕ
Γ) μέλη ΔΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ και
Δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου ή
τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής των
δραστηριότητας καθώς και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 45 παργ 1 της οδηγίας2004/18
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του. Ελλείψει αυτού
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Ν.Η. Σ.

χώρας καταγωγής ή προέλευσης του φυσικού ή νομικού
προσώπου , από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι
εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές του νομικού
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ως
ανωτέρω.

3

Ένορκη βεβαίωση κατά την § 1.4.1., ή Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1986 , στην οποία θα βεβαιώνεται ή δηλώνεται ότι
ο προσφέρων:

α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα,
β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του εν γένει
δημόσιου τομέα,
γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα,
δ) είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώ-σεων στον ιδιωτικό και εν γένει δημόσιο τομέα και
ε) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ΛΤΝΧ.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

6

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο  να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται
στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Ν.Η. Σ.

8

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

9

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση
(βλ. § 1.4.1) στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτήν προσωπικό.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

10

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης, που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση
ένορκη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης
υποβολής του.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

11

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

12 Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας (βλ. §
1.4.3).

ΝΑΙ ΝΑΙ

13
Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή
του Διοικούντος Οργάνου με το οποίο εγκρίνεται η
συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

14
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση
περί μη νεοτέρας τροποποίησης των νομιμοποιητικών
εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας.

ΝΑΙ ΝΑΙ

15
Βεβαίωση του εποπτεύοντος οργάνου ότι ο
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ΝΑΙ

1.3 Δικαιολογητικά για Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις
Για κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης πρέπει υποχρεωτικά να

κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.2.β ανάλογα με την περίπτωση

(ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

1.4 Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά
1.4.1 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

οργανισμού ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη βεβαίωση με Υπεύθυνη Δήλωση του ,
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στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων στον οποίο έχει ανακοινωθεί η κατακύρωση δεν

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση ή η Υπεύθυνη Δήλωση θα

υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει το σχετικό  δικαιολογητικό, εντός του φακέλου

δικαιολογητικών.

1.4.2 Σε περίπτωση που ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος δεν υπογράφει

την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού ή εφόσον δεν πρόκειται να

παρευρίσκεται κατά την   αποσφράγιση   της   προσφοράς, θα προσκομίσει επικυρωμένο

αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή

εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από

δημόσια αρχή - με το οποίο παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά ή/και να παρευρίσκεται κατά την

αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.

1.4.3 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος είναι το ΦΕΚ ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε), επικυρωμένο

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων

τροποποιήσεων του (για ημεδαπή Ο.Ε και Ε.Ε), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει

να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ , και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα αντίστοιχα

έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας.

1.4.4 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

1.5 Εγγύηση συμμετοχής
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι τέσσερις (4) μήνες, προσμετρούμενος από

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της μπορεί να παρατείνεται,
εφόσον ζητηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ,

ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή, ήτοι 3.690 ευρώ.

Εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο  ή ποσό μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του.

Στην περίπτωση Ένωσης κλπ. προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος

1.1 και περιλαμβάνει:

α) Την ημερομηνία έκδοσης,
β) Τον εκδότη,
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γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
δ) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής,
ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,

στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η

εγγύηση και

ζ) Τους όρους ότι:

I. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της

ένστασης της διζήσεως,

II. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά

από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

III. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε

πάγιο τέλος χαρτοσήμου και

IV. ο εκδότης της εγγυητικής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Εκτός των ανωτέρω η εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνει και τον αριθμό της

σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και την προς προμήθεια ποσότητα καθώς

και την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει

τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) και την

ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την

δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι

εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται, μέσα

σε πέντε (5) ημέρες  από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή

ανάθεσης. Στους προσφέροντες, των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, η εγγύηση

συμμετοχής επιστρέφεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική αίτησή τους,

εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων

μέσων ή παραίτησης από αυτά.

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση καταπίπτει η

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωμα να

επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα

κατακυρωθεί η προμήθεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 22

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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2.1 Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να

την καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του ΛΤΝΧ. (Περίδου 24 , ΤΚ

73100, ΧΑΝΙΑ), την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την

καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΛΤΝΧ (24 , ΤΚ 73100, ΧΑΝΙΑ) μέχρι τις 13:30

της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν απόδειξη στην οποία

θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

2.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του ΛΤΝΧ (Περίδου

24 , ΤΚ 73100, ΧΑΝΙΑ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία όπως

περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. της παρούσας.

2.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές

δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος

άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του

ΛΤΝΧ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Οι προσφορές που

κατατέθηκαν εκπρόθεσμα παραδίδονται στην Τεχνική

Υπηρεσία για επιστροφή.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 33

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο, σφραγισμένο, στον οποίο θα

αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

- Ο αριθμός της διακήρυξης

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι

σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:

α) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 1.2.α, τοποθετούνται σε

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά

τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη,

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με
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την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα

αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Όλα τα φύλλα

της τεχνικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένων των PROSPECTUS, φωτογραφιών,

τεχνικών φυλλαδίων κλπ θα έχουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα

διακήρυξη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο

της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε

ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως

φακέλου.

Τα αναλυτικά στοιχεία της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ" προσφοράς αναφέρονται

στο άρθρο 12.

3.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.3 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ'

αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών

στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.

3.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν

καταφανώς ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3.5 Η Ένωση κλπ προμηθευτών δεν υποχρεούται από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων (ΛΤΝΧ)

να έχει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση

που της κατακυρωθεί η εν λόγω προμήθεια, είναι δυνατόν να της ζητηθεί από το ΛΤΝΧ να

αποκτήσει ορισμένη νομική μορφή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της

σύμβασης.

3.6 Με την  υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης   κλπ   ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί να

υπάρχει μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3.7 Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ένωσης κλπ προμηθευτών,

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση είτε από

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα
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πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του είδους ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα

στο σύνολο της προσφοράς.

3.8 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης, κλπ δεν μπορεί να

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε

εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη, η σύμβαση

εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια

τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη

θα εξετασθεί από τη Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η

Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ κρίνει αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν

να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη

με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αντικαθίσταται και αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια

του διαγωνισμού. Η συμμετοχή του νέου μέλους της Ένωσης ωστόσο στην εκτέλεση

της προμήθειας, τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από τη Λιμενική Επιτροπή του

ΛΤΝΧ

3.9 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται

ως απαράδεκτη. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

3.10 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες
προσμετρούμενοι από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το

χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο

ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 44

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

4.1 Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού καθώς και κατά των αποφάσεων του ΛΤΝΧ που

αφορούν στο διαγωνισμό και έως και την κατακύρωση ή την ανάκλησή αυτής, δύναται να

ασκηθεί ένσταση από προσφέροντα ή υποψήφιο που έχει επιλεγεί για υποβολή προσφοράς

κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4.2 Η ένσταση ασκείται εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση αποκλειστικών προθεσμιών:

α) Κατά της διακήρυξης: Μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της

πρώτης δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής

προσφορών, των ημερών αυτών συνυπολογιζομένων. Η μη έκδοση απόφασης θεωρείται

σιωπηρή άρνηση της ένστασης.

β) Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπικά ή τεχνικά παραδεκτής ή της απόρριψης

τέτοιας ως τυπικά ή τεχνικά απαράδεκτης, κατά της τεχνικής ή και οικονομικής αξιολόγησης

μίας προσφοράς, κατά της κατακύρωσης και της ανάκλησης της κατακύρωσης, μέσα σε
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πέντε (5) ημέρες από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.

γ) Κατά της κατακύρωσης, όταν η ένσταση αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών που

υποβλήθηκαν από εκείνον, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από

τότε που ανακοινώθηκε η οριστική κατακύρωση.

4.3 Αντίγραφο της ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο επί ποινή απαραδέκτου εντός

δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε εκείνον, κατά του οποίου στρέφεται. Ο τελευταίος

δικαιούται να υποβάλει στο  ΛΤΝΧ  τις απόψεις του για αντίκρουση της ένστασης.

4.4 Ο ενιστάμενος υποχρεούται να καταβάλει στο ΛΤΝΧ  το ποσό των 1.000 ευρώ για
την εξέταση της ένστασης. Η καταβολή θα αποδεικνύεται μόνο με γραμμάτιο είσπραξης του

ΛΤΝΧ το οποίο πρέπει να προσκομισθεί μαζί με την ένσταση, άλλως η ένσταση

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό αυτό μπορεί να επιστραφεί στον ενιστάμενο, αν η

ένσταση γίνει δεκτή και σε κάθε περίπτωση επιστρέφεται κατά την απόλυτη κρίση του ΛΤΝΧ.

4.5 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886 /2010 (ΦΕΚ 173/Α')

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 55

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη.

5.2 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος

προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών  και της τεχνικής προσφοράς.

Μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και τελευταία

σελίδα της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν

αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι

μαζί και παραδίδονται στην Υπηρεσία.

5.3 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται την ημερομηνία και ώρα που

γνωστοποιείται στους προσφέροντες από το ΛΤΝΧ και για όσες προσφορές κρίθηκαν

αποδεκτές από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών τους και των στοιχείων της τεχνικής

προσφοράς τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστρέφονται.

5.4 Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 66

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι

αποδεκτές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

6.2 Όλοι οι όροι της διακήρυξης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της θεωρούνται
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ουσιώδεις και απαράβατοι. Αποκλίσεις από αυτούς συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς

των συμμετεχόντων.

6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες   εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής

διενέργειας του διαγωνισμού.

6.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει:

α) Κατακύρωση για την καθορισθείσα ποσότητα.

β) Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και

τεχνικές προδιαγραφές.

γ) Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευση.

δ) Οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον το ΛΤΝΧ δεν χρειάζεται πλέον τα

προμηθευόμενα είδη ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.

6.5 Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ή μόνο μία

παραδεκτή προσφορά το ΛΤΝΧ μπορεί να ματαιώσει το Διαγωνισμό, ή να μην τον

ματαιώσει το Διαγωνισμό αν κρίνει ότι θα υποστεί ζημία από τη μη εκτέλεση της προμήθειας.

6.7 Την τελική απόφαση περί ματαίωσης ή συνέχισης του Διαγωνισμού λαμβάνει η
Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ

6.8 Για το  αποτέλεσμα της  διαδικασίας το ΛΤΝΧ ενημερώνει όλους τους προσφέροντες,

που η προσφορά τους έχει κριθεί παραδεκτή.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 77

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

7.1 Στον προσφέροντα, στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, αποστέλλεται σχετική

ανακοίνωση. Ανακοίνωση αποστέλλεται ταυτόχρονα και στους λοιπούς προσφέροντες.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

I. Το είδος που κατακυρώθηκε

II. Την ποσότητα

III. Την τιμή

IV. Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης

V. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της

σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση

στον προσφέροντα της έγγραφης ειδοποίησης.

VI. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την

σχετική παράγραφο ως κατωτέρω.

VII. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΛΤΝΧ.
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7.2 Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς   και της

πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία εισηγείται

στο όργανο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη σύμβαση, οπότε και η κατακύρωση γίνεται

οριστική.

Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον προσφέροντα στον οποίο

έγινε η κατακύρωση, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται

και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά.

7.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ανάκληση της κατακύρωσης, η

σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγραφο της σύμβασης που

υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται η

προμήθεια αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν

θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του

διαγωνισμού.

7.4 Σε περίπτωση που ο επιλεγείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν

προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της

ταχθείσας προθεσμίας, το ΛΤΝΧ μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενεργείας του

διαγωνισμού ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς κηρύσσεται έκπτωτος.

Ακολούθως το ΛΤΝΧ εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη

σύμβαση στον προσφέροντα που  υπέβαλε την  αμέσως επόμενη κατά  σειρά αξιολόγησης

προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο

επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα, κατά τα ανωτέρω, τα δικαιολογητικά

ή/και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ΛΤΝΧ μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την

προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους

επόμενους διαδοχικά προσφέροντες.

7.5 Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την

ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

7.6 Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστεί με βάση τους όρους της

διακήρυξης και την προσφορά του προμηθευτή και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της, β) τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) το προς προμήθεια είδος

και την ποσότητα, δ) το συμβατικό τίμημα, ε) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, στ) τον τόπο,

τρόπο και χρόνο παράδοσής του, ζ) τις προβλεπόμενες ρήτρες, η) τον τρόπο επίλυσης των

τυχόν διαφορών και θ) τον τρόπο και χρόνο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος.

7.7 Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7.8 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

α) Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι ποσότητες που παραδόθηκαν, σύμφωνα
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με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 88

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα

στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

8.2 Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς

τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι

νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

8.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να είναι

σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρούσας.

8.4 Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν όσα αναφέρονται στην §1.5 και στο παράρτημα της

παρούσας.

8.5 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν επιπλέον και τα εξής:

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες επιπλέον του συμβατικού

χρόνου παράδοσης.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή όλης της ποσότητας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων

και του εκπρόθεσμου.

8.6 Ως προς την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο

12.1.5

8.7 Όλες οι εγγυήσεις, στην περίπτωση Ένωσης κλπ προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
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προσφορά, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις

υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ.

8.8 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο ΠΔ 118/2007.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 99

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που του ορίστηκε να

υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή που δεν προσκομίζει της εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την

υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της

Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του

διαγωνισμού.

9.2 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση

όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή

αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του ΛΤΝΧ, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

9.3 Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του

νέου διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή

αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

9.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται, με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ, ύστερα από

γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι

παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

κατά περίπτωση,

β) Προμήθεια προσκρουστήρων σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή από τους υπόλοιπους

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη

ζημία του ΛΤΝΧ ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του

εκπτώτου προσφέροντος. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν

πραγματοποιείται νέα προμήθεια, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο

υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του

αρμοδίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των

προμηθειών του ΛΤΝΧ με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ μετά από

εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,

δ) Ο καταλογισμός στον έκπτωτο προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας της ποσότητας

για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει την

ποσότητα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
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ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Τα παραπάνω κατά

περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα

παραδοθέντων ποσοτήτων, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η Επιτροπή πριν τη σύνταξη της γνωμοδότησης για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων,

καλεί τον ενδιαφερόμενο για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης και για παροχή

εξηγήσεων

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 1100

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1 Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα

αποδεικτικά στοιχεία.

10.2 Κάθε διαφορά ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των

δικαστηρίων Χανίων.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 1111

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.1. ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

11.1.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών

προσκρουστήρων  πεπιεσμένου αέρα (High pressure floating pneumatic rubber fenders) με

πλέγμα προστασίας από λάστιχα αεροπλάνων. Θα είναι πλήρεις με όλα τα απαιτούμενα

υλικά ανάρτησης στον προβλήτα. Θα τοποθετηθούν στο εμπορικό Λιμάνι Σούδας, για

προστασία των κρηπιδοτοίχων κατά  την προσέγγιση των κρουαζιερόπλοιων.

Όλοι οι προσκρουστήρες (και τα υλικά ανάρτησης) πρέπει απαραίτητα να είναι καινούργιοι και

αμεταχείριστοι, αρίστης ποιότητας χωρίς κανένα ελάττωμα ή ατέλεια και να είναι κατάλληλοι

για τον σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

11.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

11.2. ΠΛΩΤΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Πλωτοί ελαστικοί προσκρουστήρες πεπιεσμένου αέρα μαύρου χρώματος με βαλβίδα

πλήρωσης αέρα στο ένα άκρο και πλέγμα προστασίας. Προσκρουστήρας κατασκευασμένος

από φύλλα ελαστικού με ενίσχυση συνθετικών ινών με περιεκτικότητα σε συμπιεσμένο αέρα

που του επιτρέπει να επιπλέει στο νερό και να λειτουργεί ως «αποσβεστήρας κρούσεων»

μεταξύ δύο πλοίων ή μεταξύ πλοίου και μώλου.

    11.2.1  Κατασκευή Προσκρουστήρα:
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 Κυλινδρικοί αεροθάλαμοι με ημισφαιρικά άκρα, αποτελούμενοι από εξωτερική στρώση

ελαστικού, ενδιάμεση στρώση ινών ενίσχυσης και εσωτερική στρώση ελαστικού. ¨Όλες οι

στρώσεις μαζί υποβάλλονται σε θείωση (βουλκανισμό) και σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης.

 11.2.2  Εξωτερική Στρώση Ελαστικού:

Στρώση με σημαντική αντοχή σε εφελκυσμό και σχίσιμο ακόμα  και σε σκληρές καιρικές

συνθήκες και καταπόνηση.

 11.2.3  Ενδιάμεση Στρώση Ινών:

Οι ενισχυμένες στρώσεις ινών κατασκευασμένες από συνθετικές ίνες (χωρίς πλέξιμο) είναι

κατανεμημένες σε κατάλληλες γωνίες ώστε να επιτρέπουν την ομοιόμορφη κατανομή των

αναπτυσσόμενων τάσεων και την αντοχή στην καταπόνηση και τη συγκράτηση της πίεσης.

 11.2.4 Εσωτερική Στρώση

Η εσωτερική στρώση ελαστικού καθιστά τον αεροθάλαμο απόλυτα αεροστεγή.

 11.2.5 Βαλβίδα Αέρος

Η βαλβίδα αέρος βρίσκεται στο ένα άκρο του προσκρουστήρα και χρησιμοποιείται για την

πλήρωση του προσκρουστήρα σε αέρα, τη δοκιμή πληρότητας σε αέρα, την

απελευθέρωση αέρα από τον  προσκρουστήρα και θα εξασφαλίζει 100%

αεροστεγανότητα.

 1.2.6 Εξαρτήματα Επισκευής

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει μια θήκη με εξαρτήματα επισκευής αποτελούμενη από:

- φύλλο ελαστικού (μπάλωμα) - ελαστικές τάπες (βούλωμα)

- εργαλείο τοποθέτησης ταπών - γυαλόχαρτο

- μανόμετρο - βαλβίδα

- κλειδί βαλβίδας όπως και εγχειρίδιο χρήσεως και επισκευής των

προσκρουστήρων.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Δοκιμασία Μέθοδος
Εξωτερική
Στρώση

Εσωτερική
Στρώση

Προ-Γήρανσης
Αντοχή σε
εφελκυσμό ISO37 :1994 >/= 18 Mpa >/= 10 Mpa

Προ-Γήρανσης Επιμήκυνση ISO 37    :1994
 >/= 400% or

more. >/= 400%

Προ-Γήρανσης Σκληρότητα ISO 7619 :1997

60 +10
(Durometer
hardness
type A)

50+10(Duromet
er hardness
type A)

Μετά τη Γήρανση
Μέθοδο

Αντοχή σε
εφελκυσμό ISO 37    :1994

Όχι λιγότερο
του 80%
αρχικής τιμής

Όχι λιγότερο του
80% αρχικής τιμής

     ISO 188:1998 Επιμήκυνση ISO 37    :1994

Όχι λιγότερο
του 80%
αρχικής τιμής

Όχι λιγότερο του
80% αρχικής
τιμής

70+1oCx 96hrs Σκληρότητα ISO 7619 :1997
Όχι
περισσότερο

Όχι περισσότερο
της αρχικής
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της αρχικής
τιμής +8

τιμής
+8

Αντοχή σε
Σχίσιμο ISO 34-1  :1994

>/= 400
Ν/cm Χωρίς

Δοκιμή
Συμπίεσης ISO 815   :1991

30%(70+1o

C for 22 hrs)
ή λιγότερο Χωρίς

Δοκιμή Γήρανσης
σε στατικό όζον ISO1431-1 :1989

Χωρίς ρωγμές
μετά από
επιμήκυνση
κατά 20% και
έκθεση σε 50
pphm σε 400C
για 96hrs Χωρίς

 11.2.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

Οι προσκρουστήρες είναι απαραίτητο να καλύπτουν κατά το ελάχιστο τις κάτωθι αποδόσεις:

Διαστάσεις :

Σώμα:

Εξωτερική διάμετρος 2.0μέτρα (~2.4 μέτρα μαζί με πλέγμα – STAND-OFF)

Εξωτερικό μήκος 3.5μέτρα

Βάρος :

Σώμα :  Περίπου 400 κιλά  σώμα προσκρουστήρα (επιπλέον βάρος πλέγματος)

Εσωτερική πίεση :

Σε 0%    συμπίεση  (παραμόρφωση)    50 kPa

Σε 60%  συμπίεση  (παραμόρφωση)   128 kPa

Ελάχιστη Αντοχή Πίεσης :

Σε 0%   συμπίεση   (παραμόρφωση)   300 kPa

Σε 60% συμπίεση   (παραμόρφωση)   448 kPa

Απορρόφηση Ενέργειας 308 kNm

Φορτίο Αντίδρασης 875 kN

Oνομαστική Παραμόρφωση 60%

Πίεση Τοιχώματα Πλοίου 128 kPa

 11.2.8 Αντοχή και συνθήκες λειτουργίας:

Η αντοχή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσκρουστήρων θα πρέπει να παραμένουν
ίδια με αυτά των πιστοποιητικών που θα εκδοθούν, για  μεταβολές της θερμοκρασίας.

Θα δοθεί φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας των προσκρουστήρων.

 11.2.9 Χρώμα : Μαύρο

 11.2.10 Σήμανση

Ο κάθε προσκρουστήρας θα φέρει σειριακό αριθμό (αριθμό ταξινόμησης), την επωνυμία

του κατασκευαστή, την πίεση λειτουργίας του, το μέγεθός του και τη συμμόρφωσή του στις

πρότυπες προδιαγραφές ISO 17357:2002
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 11.2.11 Πλέγμα Προστασίας Προσκρουστήρων

Το πλέγμα προστασίας των προσκρουστήρων θα είναι έτοιμο συναρμολογημένο και

κατασκευασμένο στις αντίστοιχες  διαστάσεις του προσκρουστήρα και εφαρμοσμένο

επάνω στον προσκρουστήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την καλή λειτουργία

του προσκρουστήρα.

Θα αποτελείται από :

- Αλυσίδα σε κατάλληλη αντοχή και διαστάσεις (ελάχιστη διαμ.14χιλ.)

- Κλειδιά ωμεγα κατάλληλης αντοχής και ανάλογα των διαστάσεων της αλυσίδας.  Τα

κλειδιά θα τοποθετούνται ενδιάμεσα κάθε ελαστικού (αεροπλάνου), ώστε να επιτρέπεται

η εύκολη αντικατάσταση τυχόν φθαρμένου ελαστικού ή τεμαχίου πιθανόν φθαρμένης

αλυσίδας

- Λάστιχα αεροπλάνου τα οποία παρέχουν  μεγαλύτερη αντοχή (σε σύγκριση με

συμβατικά λάστιχα) και ελαχιστοποίηση πιθανότητας πρόκλησης ζημιάς στον

προσκρουστήρα λόγω της ελάχιστης περιεκτικότητάς τους σε συρματίδια σε ανάλογες

διαστάσεις ή όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

- Τελικοί κρίκοι ένωσης σε κάθε άκρο, ανάλογης αντοχής και κατασκευασμένοι κατά

τρόπο που να επιτρέπεται η ένωση με κλειδί για την ανάρτηση του προσκρουστήρα

- Σωλήνα που θα περιβάλλει τμήματα της αλυσίδας του πλέγματος για επιπλέον

προστασία του προσκρουστήρα στα σημεία επαφής της αλυσίδας με το σώμα του

προσκρουστήρα.

11.2.12 Εξαρτήματα Ανάρτησης

Ο κάθε προσκρουστήρας θα συνοδεύεται από αλυσίδα ανάρτησης η οποία θα

αποτελείται από:

- Κλειδιά τύπου «D» σε αντοχή/διαστάσεις κατάλληλες για σύνδεση με τον τελικό κρίκο

του προσκρουστήρα, το στριφτάρι και την αλυσίδα ανάρτησης –πιστοποιημένα.

- Στριφτάρια σε αντοχή/διαστάσεις κατάλληλες για σύνδεση με τα κλειδιά τύπου «D»

- Αλυσίδα ανάρτησης  κατάλληλης αντοχής/διαμέτρου

11.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ
Τα μεταλλικά μέρη κατασκευής των προσκρουστήρων ,τα υλικά στήριξης αυτών

(αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, ασφάλειες κλπ) θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ

(ύστερα από οποιαδήποτε μηχανουργική κατεργασία) για να είναι ανθεκτικά στο

έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον (pitting resistance). Επίσης, όλα τα

μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι προστατευμένα από φθορά και οξείδωση

(galling) στα σημεία περιστροφής και σύσφιξης (κοχλίες, περικόχλια, αλυσίδες, ναυτικά

κλειδιά κλπ)
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11.4 ΜΕΛΕΤΗ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Η μελέτη για την επιλογή του  προσκρουστήρα καθώς και η απορροφόμενη από

αυτούς κινητική ενέργεια θα υπολογίζεται βάσει των υφιστάμενων Διεθνών κανονισμών

σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο σχεδιασμός τους όπως :

¾ BS 6349 (British Standards)
¾ EAU 2004 (German Standards)
¾ JIS (Japanese standards)

καθώς επίσης και τις συστάσεις τις PIANC (έκδοση 2002).

11.5. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι προσκρουστήρες θα συνοδεύονται από:

1 Όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στήριξης (ναυτικά κλειδιά , ασφαλιστικοί κοχλίες κλπ)

2 Ειδικά εργαλεία τοποθέτησης (εάν απαιτούνται)

3 Οδηγίες χρήσης – τοποθέτησης

4 Απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για την συντήρηση του προσκρουστήρα και των υλικών
στήριξης για τον πρώτο χρόνο

11.6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
11.6.1. Θα δοθεί πρόγραμμα, τρόπος και υλικά συντήρησης των προσκρουστήρων καθώς και

των υλικών στήριξης αυτών. Τα υλικά συντήρησης δεν πρέπει να επιβαρύνουν το περιβάλλον

(σε περίπτωση υγρής μορφής).

11.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ -ΕΓΓΥΗΣΗ
11.7.1 Για  τον  προσφερόμενο  τύπο  προσκρουστήρα θα  δοθούν  με  την  προσφορά

πιστοποιητικά από τα οποία θα επιβεβαιώνονται οι ιδιότητες του  προσφερόμενου

προσκρουστήρα.

Ο κάθε προσκρουστήρας θα υποβάλλεται σε δοκιμή και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό

εργοστασίου κατασκευής το οποίο θα αναφέρεται στο σειριακό αριθμό του προσκρουστήρα, θα

περιλαμβάνει τις φυσικές ιδιότητές του και τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχει υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό θ’ αναγράφει ότι ο προσκρουστήρας πληρεί πλήρως τις απαιτήσεις των

πρότυπων προδιαγραφών ISO 17357:2002 και αυτό θα αποδεικνύεται επίσης από την

αναφορά του συγκεκριμένου μεγέθους και προδιαγραφών προσκρουστήρα σε δημοσιευμένο

έντυπο (κατάλογο) της κατασκευάστριας εταιρείας (όπως απαιτούν οι πρότυπες προδιαγραφές

ISO 17357:2002).

Οι δοκιμές συμπίεσης πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ταχύτητα συμπίεσης  80mm/min.

Με την προμήθεια θα κατατεθεί επίσης:

Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 του εργοστασίου κατασκευής το οποίο θα πιστοποιεί την
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εφαρμογή στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του εργοστασίου κατασκευής το οποίο θα πιστοποιεί την

εφαρμογή Συστήματος Ποιοτικής Διαχείρισης στο Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Κατασκευή

Προσκρουστήρων

Πρότυπο πιστοποιητικό σειράς κατασκευής προσκρουστήρα  (αντίγραφο) (όπως καθορίζεται

από τις διεθνή πρότυπες προδιαγραφές  ISO 17357:2002)

Πιστοποιητικό ISO 9001:2002 της εταιρείας που θα προμηθεύσει τους προσκρουστήρες για την

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

11.7.2 Θα προσκομισθεί έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των προσκρουστήρων

τουλάχιστον δύο (2) ετών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 12.1.5

11.8. ΤΙΜΗ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ανώτατη

τιμή).

11.9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι προσκρουστήρες θα παραδοθούν στο Λιμάνι Σούδας έτοιμοι για χρήση εντός τριών (3)
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

11.10. REFERENCE LIST (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ)
Θα δοθεί με την προσφορά αναλυτικός κατάλογος πελατών, παρόμοιων προσκρουστήρων,

των τελευταίων πέντε ετών (από το 2002) (έτος κατασκευής, πελάτης, λιμάνι, τύπος

προσκρουστήρα), φωτογραφικό υλικό και στοιχεία επικοινωνίας πελατών.

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 1122

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι εμπεριστατωμένες και θα περιλαμβάνουν:

12.1.1 Προέλευση, εργοστάσιο κατασκευής. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος

μεσολαβούν διάφορές φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το

κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό

συμμετοχής στην διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις

φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση στο φάκελο της τεχνικής

προσφοράς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.1.2 Τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες, σχέδια των προσφερομένων

προσκρουστήρων και γενικά κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόκτηση πλήρους και

σαφούς γνώμης για τα προσφερόμενα είδη.

12.1.3 Τεχνική περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα με πλήρη, σαφή και αναλυτικά τεχνικά
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στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του παρόντος

διαγωνισμού, χωρίς ανάγκη αίτησης υπό της οικείας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

συμπληρωματικών στοιχείων

12.1.4 Αναλυτικές και σαφείς απαντήσεις (χωρίς παραπομπές ή αόριστα «συμφωνώ», «ναι»,

κλπ) σε κάθε παράγραφο του άρθρου 11 με την ίδια αρίθμηση. Εάν δεν γίνει πέρα από την

τεχνική περιγραφή η ανωτέρω ανάλυση με αναφορά σημείου προς σημείο η προσφορά θα

απορρίπτεται.

Στα εδάφια που υπάρχουν απαιτήσεις με συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη θα δοθούν τα

προσφερόμενα μεγέθη που θα πρέπει να συμφωνούν με όσα αναγράφονται στα prospectus

12.1.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας
12.1.5.1. Ο Ανάδοχος  πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας  διάρκειας δύο ετών
τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή για αντικατάσταση χωρίς χρέωση ολόκληρου του

προσκρουστήρα ή εξαρτημάτων του εφόσον προβεί ο ίδιος στην αντικατάσταση των επιμέρους

στοιχείων: α) για φθορές που δεν οφείλονται στο ΛΤΝΧ. β) για αστοχία υλικών.

Προς τούτο οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν το χρόνο εγγύησης καλής

λειτουργίας και με Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 να δηλώσουν ότι σε περίπτωση κατακύρωσης

θα καταθέσουν μετά την οριστική παραλαβή και πριν από την πληρωμή τους, σχετική εγγυητική

επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα είναι ίση με το 10% της κατακυρωθείσας
τιμής χωρίς ΦΠΑ και η διάρκειά της δύο (2) έτη.

12.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όλες οι τιμές που θα δοθούν θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ και θα περιέχει την παρακάτω

ανάλυση:

12.2.1. Την τιμή ενός προσκρουστήρα χωρίς ΦΠΑ για ελεύθερη παράδοση στο

ΛΤΝΧ.

12.2.2. Την τιμή του συστήματος ανάρτησης ενός προσκρουστήρα χωρίς ΦΠΑ για ελεύθερη

παράδοση στο ΛΤΝΧ

12.2.3. Την τιμή ενός πλήρους προσκρουστήρα (προσκρουστήρας + σύστημα ανάρτησης)

χωρίς ΦΠΑ.

12.2.4 Την συνολική τιμή όλης της ποσότητας των πλήρων προσκρουστήρων χωρίς ΦΠΑ.

12.2.5 Τον ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό.

12.2.6 Τη συνολική τιμή όλης της ποσότητας των πλήρων προσκρουστήρων με ΦΠΑ.

12.2.7 Στις ανωτέρω προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται:

12.2.7.1.Τα ειδικά εργαλεία που πιθανόν απαιτούνται για την συναρμολόγηση τους.

12.2.7.2.Τα βιβλία οδηγιών τοποθέτησης και συναρμολόγησης

12.2.7.3.Γενικά κάθε έξοδο που θα απαιτηθεί για την παράδοση των προσκρουστήρων

στο χώρο του ΛΤΝΧ που θα υποδειχθεί.

12.2.8 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των παραπάνω τιμών απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
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12.2.9 Εφόσον  από την προσφορά  δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή όπως

περιγράφεται ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της

Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του

διαγωνισμού.
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –

ΜΕΤΑΘΕΣΗ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ

13.1.1 Η προμήθεια θα παραδοθεί στον χώρο που θα υποδειχθεί από το ΛΤΝΧ μέσα στο

χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11.12 και στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

13.1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το ΛΤΝΧ και την Επιτροπή παραλαβής, για

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τους προσκρουστήρες, τουλάχιστον πέντε

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

13.1.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του

ΛΤΝΧ και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, να
μετατίθεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης

γίνεται μόνο σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία

εμπρόθεσμης παράδοσης των προσκρουστήρων ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που

συνιστούν ανωτέρα βία (άρθρο 10). Σε αυτές τις περιπτώσεις μετάθεσης  του συμβατικού

χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

13.1.4 Με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ μπορεί η συμβατική προθεσμία

παράδοσης των ειδών να παρατείνεται εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος που

δικαιολογεί την παράταση και ύστερα από αίτηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που υποβάλλεται

πριν τη λήξη της προθεσμίας.

13.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:

13.2.1 Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του

συμβατικού χρόνου όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από τυχόν παράταση

σύμφωνα με τα προηγούμενα, επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο ως εξής:

Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του  μεγίστου  χρόνου παράτασης , ποσοστό 1% της

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε καθυστερημένα.

Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ¼ αλλά όχι το ½  του  μεγίστου  χρόνου παράτασης ,

ποσοστό 3% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε καθυστερημένα.

Για περαιτέρω καθυστέρηση, ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που

παραδόθηκε καθυστερημένα.

13.2.2 Το παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστό προστίμου υπολογίζεται επί της συμβατικής

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.

13.2.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
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εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό στο Ταμείο του ΛΤΝΧ.

13.2.4 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά

σε όλα τα μέλη της ένωσης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν.

13.3 Ο προμηθευτής   έχει την   αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε

οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΛΤΝΧ για

οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστιθέντων

του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση

της προμήθειας.
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ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14.1 Για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προσκρουστήρων θα ορισθεί τριμελής

Επιτροπή Παραλαβής από τρεις (3) υπαλλήλους του  ΛΤΝΧ.

14.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με οποιονδήποτε ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την

κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί,

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος

από την Επιτροπή Παραλαβής.

14.3 Αν από τα αποτελέσματα κάποιου ελέγχου   προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των

χαρακτηριστικών που έχουν δηλωθεί από τον προμηθευτή και των χαρακτηριστικών που έχουν

τα προμηθευόμενα είδη, μπορούν όμως αυτά να χρησιμοποιηθούν από το ΛΤΝΧ., διότι

κρίνεται ότι οι αποκλίσεις αυτές είναι επουσιώδεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής,

τότε η Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ, εγκρίνει την παραλαβή αφού μειώσει ανάλογα την τιμή,

κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής.

Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την

απόρριψη των προσκρουστήρων, και εφόσον η Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ απορρίψει

τελικώς τα προμηθευόμενα είδη τότε, εκτός από τις κυρώσεις που ορίζει ο Νόμος, θα

καταπέσει ως ποινή υπέρ του ΛΤΝΧ, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί,

κατόπιν σχετικής απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ.

14.4 Η Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ μπορεί να επιτρέψει την αντικατάσταση είδους, που

παραδόθηκε και απορρίφθηκε ολικά ή μερικά από την επιτροπή παραλαβής, με άλλο που είναι

σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, όπως ορίζεται

στο ΠΔ 1118/2007.

14.5 Μετά την οριστική παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή θα επιστραφεί σε αυτόν

και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

14.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

15.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας των προσκρουστήρων θα γίνει από το Ταμείο του
ΛΤΝΧ, , μετά την πάροδο εντός (1) μηνός από την έκδοση τιμολογίου εξόφλησης.

15.2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

15.2.1 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

15.2.2 Υπογεγραμμένο τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,

15.2.3 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

15.2.4 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΧΑΝΙΑ 29-07 -2011

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.

Ευαγγελία Κρασαδάκη                                                 Αρτεμησία Σκουμπάκη
Πολ/κός Μηχ/κός                                                               Πολ/κός Μηχ/κός

ΧΑΝΙΑ 29-07-2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΤΝΧ

ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
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ΛΛΤΤΝΝΧΧ 3311 -- 3333

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ

11.. ΥΥππόόδδεειιγγμμαα ΕΕγγγγυυηηττιικκήήςς ΕΕππιισσττοολλήήςς ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς

Ονομασία Τράπεζας ......................……............ Κατάστημα.......…...............................
Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς
Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24
Τ.Κ. : 73100 ΧΑΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ .…..……........
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
(σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρείας)
Της Εταιρείας..............……..................Δ/νση.. .....................................
ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :
1. …………………………..Δ/νση ……………………………………………………..
2. …………………………..Δ/νση ……………………………………………………………..
3. …………………………..Δ/νση …………………………………………………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των …………………………..
ευρώ, για την συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της …. / …. /2011 για την
προμήθεια οκτώ (8)  πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων  πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με
την υπ'. αριθ. 2./2011 διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των
εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....................................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1)
μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).
Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών
μας επιστολών που  έχουν  δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη
υπογραφή)
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ΛΛΤΤΝΝΧΧ 3322 -- 3333

2. ΥΥππόόδδεειιγγμμαα ΕΕγγγγυυηηττιικκήήςς ΕΕππιισσττοολλήήςς ΚΚααλλήήςς ΕΕκκττέέλλεεσσηηςς ΣΣύύμμββαασσηηςς

Ονομασία Τράπεζας ......................……............ Κατάστημα.......…...............................
Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς Λιμενικό Ταμείο Ν.
Χανίων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24

Τ.Κ. : 73100 ΧΑΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ ....…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

Της Εταιρείας..............……..................Δ/νση.. ………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :
1. …………………………..Δ/νση ………………………………………..
2. …………………………..Δ/νση …………………………………………………………..
3. …………………………..Δ/νση …………………………………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των …………………………..
ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο
διαγωνισμό της … / …. /2011 με αντικείμενο την προμήθεια οκτώ (8)  πλωτών ελαστικών
προσκρουστήρων  πεπιεσμένου αέρα συνολικής αξίας ……………........ ευρώ, σύμφωνα με
την υπ'. αριθ.02/2011 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών
μας επιστολών που  έχουν  δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη
υπογραφή)
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ΛΛΤΤΝΝΧΧ 3333 -- 3333

3. ΥΥππόόδδεειιγγμμαα ΕΕγγγγυυηηττιικκήήςς ΕΕππιισσττοολλήήςς ΚΚααλλήήςς ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς

Ονομασία Τράπεζας ......................……............Κατάστημα.......…...............................
Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς
Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24
Τ.Κ. : 73100 ΧΑΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ ............…..…….....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε
περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)
Της Εταιρείας .....……..................Δ/νση......……………….................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :
…………………………..Δ/νση ……………………………..

…………………………..Δ/νση …………………………………………..

…………………………..Δ/νση …………………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των …………………….. ευρώ,
για την καλή λειτουργία …………. σε εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ............ που
αφορά την προμήθεια ………… συνολικής αξίας ………........ ευρώ, σύμφωνα με την υπ'.
αριθ. 02/2011 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών
μας επιστολών που  έχουν  δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη
υπογραφή)


