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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 335.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
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Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προσφορά κατά τις ειδικότερες διατάξεις της και την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι:
•

Το υπ’ αρ. 19REQ004338346 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Λιμενικών Υπηρεσιών.

•

Την με αρ. πρωτ. 264/16.01.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε
η δέσμευση πίστωσης ποσού ευρώ 350.000,00 € για την ανωτέρω προμήθεια (ΑΔΑ:
ΩΥΝ0469ΗΞΣ-7ΜΨ).

•

Την με αρ. πρωτ. 325/18.01.2019, υπ’ αρ. 2/1ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε./17.01.2019
απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διακήρυξη του Ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Θ9Ρ469ΗΞΣ-0ΑΨ, ΑΔΑΜ: 19REQ004350444).

•

Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές
εγκαταστάσεις των κρατών-μελών.

•

Τον Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281) για την ενίσχυση της ασφαλείας πλοίων, λιμενικών
εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102) και
ισχύει.

•

Το Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47/Α/11.2.2004). «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς
Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα».

•

Τον διεθνή κώδικα ISPS για την ασφάλεια πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων.

•

Τις διατάξεις του Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α/21-08-1997), «Προϋποθέσεις λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/08 (Φ.Ε.Κ.
209/Α/08.10.08) και ισχύει.

•

Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/4.5.2017).

•

Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

•

Την Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017).

•

Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).

•

Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).

•

Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ.74/A/26.03.2014)Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, όπως ισχύει.

•

Το Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010).

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
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•

Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α/7.11.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τo Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).

•

Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
68/A/20.03.2007).

•

Το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 131/Α/28.06.2006).

•

Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ
30/Α/15.2.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Το Νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001)»,
όπως ισχύει.

•

Το Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 145/Α/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, σε συνδυασμό με τη σύμβαση παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο
παραχωρεί προς την Ο.Λ.Η. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των
γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου.

•

Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄247/27.11.1995).

•

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.

•

Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού
Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
NUTS: EL431
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: info@portheraklion.gr
website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός

335.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια
εξοπλισμού ασφαλείας για τις ανάγκες του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης.

Είδος των υπηρεσιών

38582000-8 (Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ),
45233292-2 (Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας)

Διάρκεια
σύμβασης

υλοποίησης

της Αναλυτική αναφορά των επί μέρους χρόνων παράδοσης στο
κείμενο της διακήρυξης

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται.

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr
http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Α/Α Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

69522

Καταληκτική
ημερομηνία 03.01.2019 και ώρα 23:59 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του
υποβολής προσφορών
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνικά.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις
ενώσεις
οικονομικών
φορέων
να
περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
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τεχνικά και οικονομικά προσόντα
υποψηφίων
Χρόνος ισχύς προσφορών

180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
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ΜΕΡΟΣ Α': ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.1.1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια ακτινοσκοπικών συσκευών (X-RAY) για
χειραποσκευές, για αποσκευές και για ογκώδη αντικείμενα καθώς και μαγνητικών πυλών ατόμων,
για τις ανάγκες ασφάλειας του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. Αναλυτικά απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:
1) Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ελέγχου χειραποσκευών μεγέθους 60Χ40, τεμάχια (4) τέσσερα,
2) Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ελέγχου αποσκευών μεγέθους 50Χ80, τεμάχια (2) δύο,
3) Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ελέγχου αποσκευών και ογκωδών αντικειμένων μεγέθους
100Χ100, τεμάχιο (1) ένα,
4) Μαγνητική πύλη ελέγχου επιβατών, τεμάχια (6) έξι.
Τα παραπάνω μηχανήματα θα καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή και προληπτική συντήρησή
για τα δύο (2) πρώτα χρόνια, ενώ μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης απαιτείται η ετήσια
προληπτική συντήρησή τους για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας.
Στο Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης παρατίθενται αναλυτικά οι πίνακες συμμόρφωσης ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους τα μηχανήματα, επί ποινή
αποκλεισμού. Οι πίνακες συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο
οικονομικό φορέα και να συμπεριληφθούν στην Τεχνική Προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού.

Α.1.2

Χρόνος Παράδοσης Μηχανημάτων

Παρατίθεται παρακάτω πίνακας με τις αποκλειστικές προθεσμίες παράδοσης των προς προμήθεια
μηχανήματων:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 60Χ40

2

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 50Χ80

3

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 100Χ100

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4

Εντός είκοσι (20) ημερών
από την υπογραφή της
σύμβασης

2

Εντός είκοσι (20) ημερών
από την υπογραφή της
σύμβασης

1

Εντός είκοσι (20) ημερών
από την υπογραφή της
σύμβασης

4

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

6

Εντός είκοσι (20) ημερών
από την υπογραφή της
σύμβασης

5

UPS ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (X-RAY)
ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 60Χ40

4

Εντός σαράντα
ημερών
από

(40)
την
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υπογραφή της σύμβασης
6

UPS ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (X-RAY)
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 50Χ80

7

UPS ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (X-RAY)
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 100Χ100

2

Εντός σαράντα (40)
ημερών
από
την
υπογραφή της σύμβασης

1

Εντός σαράντα (40)
ημερών
από
την
υπογραφή της σύμβασης

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την προμήθεια των μηχανημάτων, δεν δύναται να
χορηγηθεί παράταση στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
παράδοσης των ειδών, θα επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρο 207 του Ν.4412/2018 και ο
προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος.

Α.1.3

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (335.000,00 €) πλέον της αναλογίας του εκάστοτε Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το
ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2019.
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ΜΕΡΟΣ Β ': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ
Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Β.1.1

Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα

Αναθέτοντας φορέας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε. (διακριτικός τίτλος “Ο.Λ.Η.
Α.Ε.”)
Ταχ. Δ/νση

:

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Κωδ.

:

71 110

Ταχ. θυρ.

:

1068

Τηλ.

:

2810-338115-6

Fax

:

2810-226110

E-mail

:

protokolo@portheraklion.gr

Website

:

www.portheraklion.gr

Πληροφορίες

:

Κος Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ (Τηλ. 2810-284202)

Β.1.2

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δεκαέξι (16) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, λόγω της επείγουσας
ανάγκης ολοκλήρωσης της προμήθειας σύμφωνα και με το άρθρο 331 του Ν.4412/2016. Η
Αναλυτική Διακήρυξη αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
www.portheraklion.gr .
Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι η Κυριακή 03.02.2019 και ώρα 23:59.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Β.1.3

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),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ –
ΕΣΗΔΗΣ) και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.portheraklion.gr στον οποίο έχει αναρτηθεί.
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Β.1.4

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. 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 τρείς (3) 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 που ζητήθηκαν
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.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή και στον ιστότοπο του Ο.Λ.Η. (http://www.portheraklion.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε..
Β.1.5

Δικαίωμα Συμμετοχής

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 Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των συμβάσεων
παραχώρησης και στο μέτρο που η υπό ανάθεση σύμβασης παραχώρησης εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών,
και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε.
δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου
73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Β.1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

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.
δ. Υποχρεούται πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε πλήρη και πιστή εφαρμογή της
κείμενης Νομοθεσίας και ιδίως εφίσταται η προσοχή στον κανονισμό για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων όπως έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία (GDPR).
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Β.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.2.1

Περιεχόμενο προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Επίσης, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί
από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για τμήμα της,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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
στο Ν.4412/2016 και την Υ.Α. 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
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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 διακήρυξη.
(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 257 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 μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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 υπογράφοντα ψηφιακά 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
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ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β.2.2

Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς

Β.2.2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά στον υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, και
προσκομίζονται κατά περίπτωση, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Α.Ε., εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 6.700,00 €, ποσό που αντιστοιχεί
στο 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α., με ισχύ 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς, σύμφωνα με το
αρθ. 302 του Ν.4412/2016 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ, της παρούσας.
2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα Ε).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή
ξεχωριστού ΤΕΥΔ.
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.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 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
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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.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει 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 .
Β.2.2.2 Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα συμπεριληφθούν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω
δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς:
1. Συμπληρωμένους τους Πίνακες συμμόρφωσης – τεχνικών απαιτήσεων των μηχανημάτων,
του παραρτήματος Β της διακήρυξης. Το κάθε προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να
πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις τεχνικές απαιτήσεις του πίνακα στο σύνολό τους.
2. Σύντομη παρουσίαση της κατασκευάστριας εταιρείας.
3. Παρουσίαση των προτεινόμενων λύσεων, με σαφή αναφορά στα όσα αναφέρονται στην
ενότητα περιγραφής του αντικειμένου, καθώς επίσης και φυλλάδια, manuals κλπ των
προσφερόμενων μηχανημάτων από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προτεινόμενα προγράμματα
κατασκευαστή.

συντήρησης

του

εξοπλισμού

-

περίοδος

εγγύησης

5. Δίκτυο τεχνικής υποστήριξης – πώλησης ανταλλακτικών – τιμοκατάλογος.
6. Χρόνοι παράδοσης των μηχανημάτων.
7. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που υπάρχει και τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του
υποψήφιου οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα διακήρυξη.

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
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά 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.
Β.2.3

Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται επι ποινή απορρίψεως η
οικονομική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Από τον κάθε ανάδοχο θα πρέπει να συμπεριληφθεί επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το
έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται (Παράρτημα A), ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο.
Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως με τις
προσφερόμενες τιμές προμήθειας και συντήρησης του εξοπλισμού. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
υπερισχύει η τιμή ολογράφως.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας και των υπηρεσιών
συντήρησης.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς διευκρινήσεις ή και συμπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να
τεκμηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 310 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα απαιτήσει από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης
της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 313 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016.
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Β.2.4

Ισχύς των Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 180 ημέρες
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον
Ο.Λ.Η. Α.Ε., 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, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Ο.Λ.Η.
Α.Ε. 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 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.
4. Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς ή στην περίπτωση παράτασης της.

Β.2.5

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 δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το Ν. 1497/1984 (Α΄188) .Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
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 την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Β.2.6

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ενωσης 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, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
Β.2.7

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 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 .
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Β. 3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.3.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτοντα Φορέα, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα
ανακοινωθεί, και μόνο για τους οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το στάδιο δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, υπερισχύουν τα ηλεκτρονικά
υποβεβλημένα.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα μελών της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•

Τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που έχει ορισθεί,
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών.

•

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.

•

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
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•

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες του ΕΣΗΔΗΣ.

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από τον Αναθέτοντα φορέα
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει, νωρίτερα ή αργότερα, με μονομερή απόφασή του την
οποία θα κοινοποιεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
ηλεκτρονικών υποφακέλων.

Β.3.2

Υποβολή δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε
μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο Παράρτημα Δ.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στον Ο.Λ.Η. Α.Ε.. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.
O Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, βάσει του άρθρου 313 του Ν.4412/2016.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 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
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δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 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
Β.2.2.1 και Β.2.2.2 της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 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 του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 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 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται

Β.3.3

Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε
έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, υπερισχύουν τα ηλεκτρονικά υποβεβλημένα.
Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει, νωρίτερα ή αργότερα, με μονομερή απόφασή του την
οποία θα κοινοποιεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
ηλεκτρονικών υποφακέλων.
Β.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 του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. 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
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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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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 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, στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. και στο άρθ. 5 του Π.Δ. 39/17.
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,
ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•

κοινοποιούν 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.

•

διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα 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 .
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.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση 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.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
Σελ.22 / 66

19PROC004351934 2019-01-18
Β.3.5

Ματαίωση διαγωνισμού

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία
ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 317 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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Β.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.4.1

Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις

1. Μεταξύ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
2. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους της διακήρυξης και την
προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής
κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρθ. 302
του Ν.4412/2016 και του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της
σύμβασης, με την παράδοση των μηχανημάτων και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους,
εφόσον και κατά το μέτρο που δεν υπήρξαν σχετικές παραβιάσεις του Αναδόχου, οπότε χωρεί
σχετική εκκαθάριση.
5. Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να
υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης,
κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε.
αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την
αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Β.4.2

Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης των μηχανημάτων, μετά και
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.
Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Ο ανάδοχος θα λάβει το 91% του συμβατικού τιμήματος, με την παράδοση των μηχανημάτων και
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.
Το εναπομείναν 9% θα πληρωθεί σε 3 ισόποσες δόσεις (3% έκαστη) στο τέλος κάθε χρόνου
προληπτικής και επανορθωτικής συντήρηση των μηχανημάτων, που ξεκινάει μετά την διετή περίοδο
εγγύησης.
Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.:
α)

Τιμολόγιο.

β)

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

γ)

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Η πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
•

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το Άρθρο 350 παρ.3 Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και
ΟΓΑ Χαρτοσήμου).
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•
•

0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με το Άρθρο 375 παρ.7 Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου
και ΟΓΑ Χαρτοσήμου).
0,02% υπέρ Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με το
Άρθρο 36 παρ.6 Ν.4412/2016 επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ, πλέον
Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της
προβλεπόμενης ΚΥΑ. 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.

(Σημ.: Από κάθε Παραστατικό εκδόσεως του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων
Υπουργείων).
Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους. Για το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την κατάθεσή τους μέχρι την εξόφληση αυτών από το
λογιστήριο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως.
Β.4.3

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο ανάδοχος και ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια του Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Απόλλων Φιλιππής
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Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια μηχανημάτων και την προληπτική και
επανορθωτική συντήρηση τους για 3 έτη σε ευρώ, (ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Πίνακας οικονομικής Προσφοράς
Α/Α

Περιγραφή

Ποσότητα

1

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα
χειραποσκευών 60X40
(συμπεριλαμβανομένου του UPS)

4

2

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα αποσκευών
80X50 (συμπεριλαμβανομένου του UPS)

2

3

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ογκωδών
αποσκευών 100X100
(συμπεριλαμβανομένου του UPS)

1

4

Μαγνητική πύλη ελέγχου επιβατών

6

5

Προληπτική και επανορθωτική
συντήρηση μηχανήματος 60X40 για 3
έτη (χωρίς την αξία των ανταλλακτικών)

4

6

Προληπτική και επανορθωτική
συντήρηση μηχανήματος 80X50 για 3
έτη (χωρίς την αξία των ανταλλακτικών)

2

7

Προληπτική και επανορθωτική
συντήρηση μηχανήματος 100X100 για 3
έτη (χωρίς την αξία των ανταλλακτικών)

1

Τιμή Μονάδας

Μερικό σύνολο

Αριθμητικώς

Αριθμητικώς

(€)

(€)
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8

Προληπτική και επανορθωτική
συντήρηση μαγνητικής πύλης ελέγχου
επιβατών για 3 έτη (χωρίς την αξία των
ανταλλακτικών)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ηράκλειο,

/ / 2019,

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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Γ.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 60X40
1

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
60 Χ 40
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σύνθεση Υλικού

1.1

Η
ακτινοσκοπική
συσκευή
ελέγχου
χειραποσκευών θα είναι καινούρια και
αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας και όλο το
hardware θα είναι pc-based με δυνατότητα
μελλοντικών επεκτάσεων και αναβαθμίσεων.
θα μπορεί να ελέγχει χειραποσκευές και άλλα
αντικείμενα μέσω τούνελ το οποίο θα έχει
ελάχιστες διαστάσεις: 60cm πλάτος x 40cm ύψος
και θα συνοδεύεται από τον απαραίτητο για την
λειτουργία της εξοπλισμό και παρελκόμενα, ήτοι:
•
Δέκα (10) ειδικές πλαστικές λεκάνες για
την τοποθέτηση των χειραποσκευών και
προσωπικών μεταλλικών αντικειμένων (κινητά
τηλέφωνα, τσαντάκια μέσης, τσιγάρα, κλειδιά,
κέρματα, αναπτήρες κλπ) για τον έλεγχό τους. Οι
πλαστικές λεκάνες θα έχουν πιστοποιηθεί από
τον Κατασκευαστή της ακτινοσκοπικής συσκευής
για να μην μειώνεται η ποιότητα της εικόνας και
θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις 60cm x 40cm,
ενώ το ύψος τους θα είναι κατάλληλο για να
διέρχονται εύκολα από τις μολυβδοκουρτίνες.
•
Ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα
περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας, τροχήλατο (με
φρένα), έγχρωμη οθόνη 19΄΄ (με ανάλυση
τουλάχιστον 1280x1024 pixels στα 70Hz και
κομβία ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης) και
εργονομικό χειριστήριο, τα οποία θα μπορούν να
τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 2m από τη
συσκευή.
•
Προεκτατικοί ραουλόδρομοι μήκους
περίπου 100cm στην είσοδο και την έξοδο της
συσκευής.
•
Το απαραίτητο λογισμικό και λειτουργικό
σύστημα για την εύρυθμη λειτουργία της
συσκευής, το οποίο θα είναι σύγχρονης
τεχνολογίας. Το μενού της συσκευής θα
παραδοθεί και στην Ελληνική γλώσσα, πλην της
Αγγλικής για μεγαλύτερη ευκολία του χειριστή.
•
Το υπολογιστικό σύστημα της συσκευής
θα καλύπτεται από UPS, κατάλληλο για την

NAI
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1.2

ομαλή απενεργοποίησή του, σε περίπτωση
διακοπής της κύριας τάσης τροφοδοσίας. Το UPS
της συσκευής δύναται να παραδοθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο από την συσκευή,
σύμφωνα με τον πίνακα χρόνων παράδοσης του
κεφαλαίου Α.1.2.
Απαιτείται η συμμόρφωση του Κατασκευαστή με
τα ακόλουθα standards τα οποία πρέπει να
υποβληθούν στην Τεχνική Προσφορά:
•
ISO 9001:2008 ή νεότερο
•
CE σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
της Ε.Ε.
•
Πιστοποίηση
κάλυψης
Ευρωπαϊκών
απαιτήσεων αεροπορικής ασφάλειας από
Κρατική Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου και Δοκιμών
της Ε.Ε και συγκεκριμένα π.χ. STAC (Γαλλική
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ή BKA
(Γερμανία) ή άλλη Ευρωπαϊκή Κρατική Αρχή
Αεροπορικής Ασφάλειας. Επί ποινή αποκλεισμού,
το έγγραφο θα πρέπει να αναφέρεται σε έλεγχο
χειραποσκευών.

ΝΑΙ

Τεχνικές και Επιχειρησιακές Απαιτήσεις
1.3
1.4
1.5

1.6

Η συσκευή θα λειτουργεί ομαλά από 00 έως 400 C
και σε υγρασία έως 90%.
Η συσκευή θα φέρει τέσσερις (4) τροχούς, που θα
καθιστούν εύκολη την μεταφορά της.
Η τάση λειτουργίας θα είναι περίπου 230VAC
(±10%)/50 (±5%) Hz και κατανάλωση ρεύματος
έως 1kVA.
Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) θα πρέπει να είναι
ικανός
για
έλξη
φορτίων
(ισομερώς
κατανεμημένων) βάρους 100kg τουλάχιστον και
να έχει τη δυνατότητα αναστροφής κίνησης
(reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. Το ύψος
του ιμάντα μεταφοράς από το δάπεδο να είναι
μεταξύ 60cm και 80cm για εύκολη φόρτωση
χειραποσκευών από τους επιβάτες.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.7

Η συσκευή θα διαθέτει για λόγους ασφαλείας και
σύστημα παρακολούθησης του ρυθμού δόσης
ελεγχόμενο από το μενού εντολών.

ΝΑΙ

1.8

Η δόση στο υπό έλεγχο αντικείμενο, δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 2μSv, ενώ η διαρρέουσα
ακτινοβολία σε απόσταση 5cm από την συσκευή
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2μSv/hr.

ΝΑΙ

1.9

Σε περίπτωση που υπάρξει απόπειρα εισαγωγής
αντικειμένου όταν ο ταινιόδρομος είναι
σταματημένος, η συσκευή θα πρέπει να

ΝΑΙ
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δημιουργήσει ηχητικό σήμα συναγερμού.

1.10

Το
περιεχόμενο
των
ελεγχόμενων
χειραποσκευών, δεμάτων κλπ να απεικονίζεται σε
έγχρωμο monitor με εμφάνιση σε 3 χρώματα
(οργανικά – ανόργανα – μικτά), για την
απεικόνιση
του
περιεχομένου
των
χειραποσκευών, ήτοι οργανικά με πορτοκαλί
χρώμα, μικτά με πράσινο χρώμα και ανόργανα με
μπλε χρώμα.

ΝΑΙ

1.11

Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης XRAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά εγγυημένα
τουλάχιστον 30mm πάχος ατσαλιού μετρημένη
με το ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κοινό για όλους τους Κατασκευαστές).

ΝΑΙ

1.12

Η διακριτικότητα (RESOLUTION) της εικόνας θα
παρέχει εγγυημένη δυνατότητα διάκρισης
γυμνού (μη καλυμμένου) σύρματος από χαλκό με
διάμετρο τουλάχιστον 32 AWG, και χάλκινο
σύρμα 30AWG καλυμμένο πίσω από πλάκα
αλουμινίου πάχους 3/16’’ μετρημένα με το ειδικό
βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινό
για όλους τους Κατασκευαστές).

ΝΑΙ

1.13

Δυνατότητα διάκρισης μεταλλικών ελασμάτων
2.0mm (οριζόντια ή κάθετα) μετρημένα με το
ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(κοινό για όλους τους Κατασκευαστές.

ΝΑΙ

1.14

Η
ελάχιστη
τάση
ακτινοβόλησης
χειραποσκευών θα είναι 140keV.

ΝΑΙ

1.15

1.16

1.17

των

Οπτικές ενδείξεις θα δείχνουν την ενεργοποίηση
της γεννήτριας και της λειτουργίας της συσκευής
επάνω στο ικρίωμα της συσκευής και στο
πληκτρολόγιο
Δύο (2) μετρητές αριθμού ελεγχόμενων
χειραποσκευών εκ των οποίων ο ένας με
δυνατότητα μηδενισμού και ο δεύτερος χωρίς
δυνατότητα μηδενισμού.
Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς
έλεγχο αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην
επηρεάζει τρόφιμα και φάρμακα κατά την
διέλευση τους μέσα από τη συσκευή. Να
προσκομισθεί στο φάκελο της προσφοράς
βεβαίωση από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα
πιστοποίησης για το ανωτέρω.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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1.18

Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης
της εικόνας δέκα έξι (16) φορές τουλάχιστον, σε
συνεχή ή προκαθορισμένα βήματα που δεν θα
υπερβαίνουν το x0.5 για καλύτερη αξιολόγηση
της εικόνας από τον χειριστή χωρίς την απώλεια
ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης
pixels. Το λογισμικό θα επιτρέπει και την
αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους της
ακτινοσκοπικής εικόνας στην οθόνη του χειριστή
για ευκολότερη και ταχύτερη αξιολόγηση της
εικόνας.

ΝΑΙ

1.19

Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με αυτόματο
σύστημα υποβοήθησης του χειριστή στον
εντοπισμό
υπόπτων αντικειμένων (μάζες
εκρηκτικών και αντικείμενα με μεγάλη
απορρόφηση στην ακτινοβολία) τα οποία θα
μαρκάρονται αυτόματα με ξεχωριστά χρωματικά
πλαίσια. Η γκάμα των ανιχνεύσιμων εκρηκτικών
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 διαφορετικές
ομάδες εκρηκτικών υλών, οι οποίοι θα πρέπει να
δηλωθούν στην προσφορά.

ΝΑΙ

1.20

Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης του χειριστή
στον εντοπισμό υπόπτων αντικειμένων, θα
πρέπει να βαθμονομείται εύκολα από το
προσωπικό χειρισμού, με κατάλληλο βοηθητικό
εξοπλισμό βαθμονόμησης που θα παραδοθεί
μαζί με την συσκευή για την μέγιστη δυνατή
αξιοπιστία.

ΝΑΙ

1.21

Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης ανίχνευσης
υπόπτων αντικειμένων θα πρέπει να έχει ελεγχθεί
για την αξιοπιστία του από τουλάχιστον μία
Κρατική Αρχή Ασφάλειας του Εσωτερικού ή της
Ε.Ε. με δυνατότητα πραγματοποίησης δοκιμών με
εκρηκτικά. Τούτο θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης της Αρχής στον
φάκελο της Προσφοράς.

ΝΑΙ

1.22

Το λογισμικό της συσκευής θα επιτρέπει την
αυτόματη αποκάλυψη αντικειμένων που είναι
τοποθετημένα πίσω από άλλα με μεγάλη
απορρόφηση στην ακτινοβολία.

ΝΑΙ

1.23

Τουλάχιστον 15.000 εικόνες θα μπορούν να
αποθηκεύονται στον εσωτερικό υπολογιστή της
συσκευής. Οι εικόνες θα μπορούν να εξαχθούν
και σε USB flash memory stick.

ΝΑΙ
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1.24

Δυνατότητα
παραμονής
των
τελευταίων
τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων στην οθόνη για
απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων
αντικειμένων

ΝΑΙ

1.25

Θα υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής
δύο (2) διαφορετικών φίλτρων επεξεργασίας
εικόνας για ασφαλέστερη εκτίμηση της εικόνας
από το προσωπικό χειρισμού.

ΝΑΙ

Tο προσφερόμενο μοντέλο ακτινοσκοπικής
συσκευής πρέπει να είναι εγκατεστημένο, να
λειτουργεί και να συντηρείται τουλάχιστον σε ένα
Λιμένα και ένα Αερολιμένα του Εσωτερικού. Να
προσκομισθούν στον φάκελο της προσφοράς
αποδεικτικά στοιχεία που θα αφορούν:
•
1.26

•

Την εγκατάσταση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (πρωτόκολλα
παράδοσης – παραλαβής, επιστολές
Υπηρεσιών, κλπ) και εν γένει την λίστα
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

Την συντήρηση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (επιστολές
Υπηρεσιών, υπογεγραμμένα συμβόλαια
συντήρησης κλπ).

1.27

Η τεχνική εξυπηρέτηση (άρση δυσλειτουργιών,
βλαβών, συντήρηση, κλπ) πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους
και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του
Κατασκευαστή τεχνικούς.

ΝΑΙ

1.28

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να
παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση καθώς επίσης και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή της
συσκευής. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών, εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία με μέγιστο χρόνο τις 15
ημέρες. Με την προσφορά να δοθεί
τιμοκατάλογος ανταλλακτικών, που ισχύει κατά
το έτος υποβολής της προσφοράς.

ΝΑΙ

1.29

Η προμηθεύτρια υποχρεούται στην παροχή
εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού επί της
συσκευής για μία σειρά 5 ατόμων. Η εκπαίδευση
θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο

ΝΑΙ
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προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας
Μετά το τέλος της εγγυητικής περιόδου, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση της
συσκευής για τρία (3) έτη.
1.30

1.31

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να δοθεί το ετήσιο κόστος προληπτικής
και επανορθωτικής συντήρησης (χωρίς την αξία
των ανταλλακτικών) για τρία (3) έτη μετά την
λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η συσκευή κατά την παράδοσή της, να
συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας (χειριστή
& supervisor) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι συσκευές θα παραδοθούν συναρμολογημένες,
έτοιμες προς χρήση, σε χώρο του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. σε αποκλειστική
προθεσμία 20 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Τα UPS των συσκευών δύναται να παραδοθούν
εντός 40 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
1.32

Οι έλεγχοι διαπερατότητας, διακριτικότητας κλπ
με το ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κοινό για όλους τους Κατασκευαστές) θα
πραγματοποιηθούν παρουσία προσωπικού της
προμηθεύτριας και του ΟΛΗ ΑΕ σε ημερομηνία
που θα καθοριστεί.

ΝΑΙ

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από
επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., αμέσως μετά την
γνωστοποίηση της ετοιμότητας της συσκευής σε
πλήρη λειτουργία και την επιτυχή ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων ελέγχων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 80X50
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
50 Χ 80
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σύνθεση Υλικού
Η ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου αποσκευών θα
είναι καινούρια και αμεταχείριστη, σύγχρονης
τεχνολογίας και όλο το hardware θα είναι pcbased με δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
και αναβαθμίσεων.
Η ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου αποσκευών,
θα μπορεί να ελέγχει αποσκευές μέσω τούνελ το
οποίο θα έχει ελάχιστες διαστάσεις: 50cm πλάτος
x 78cm ύψος, θα έχει μέγιστο ύψος ιμάντα από
εδάφους τα 30cm για εύκολη φόρτωση των
αποσκευών και θα συνοδεύεται από τον
απαραίτητο για την λειτουργία της εξοπλισμό και
παρελκόμενα, ήτοι:

2.1

•
Ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα
περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας, τροχήλατο (με
φρένα), έγχρωμη οθόνη 19΄΄ (με ανάλυση
τουλάχιστον 1280x1024 pixels στα 70Hz και
κομβία ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης) και
εργονομικό χειριστήριο, τα οποία θα μπορούν να
τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 2m από τη
συσκευή.
•
Προεκτατικό κεκλιμένο επίπεδο ή ράουλο
μήκους περίπου 90cm – 100cm στην έξοδο της
συσκευής.

NAI

•
Το απαραίτητο λογισμικό και λειτουργικό
σύστημα για την εύρυθμη λειτουργία
της
συσκευής, το οποίο θα είναι σύγχρονης
τεχνολογίας. Το μενού της συσκευής θα
παραδοθεί και στην Ελληνική γλώσσα, πλην της
Αγγλικής για μεγαλύτερη ευκολία του χειριστή.
•
Το υπολογιστικό σύστημα της συσκευής
θα καλύπτεται από UPS, κατάλληλο για την
ομαλή απενεργοποίησή του, σε περίπτωση
διακοπής της κύριας τάσης τροφοδοσίας. Το UPS
της συσκευής δύναται να παραδοθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο από την συσκευή,
σύμφωνα με τον πίνακα χρόνων παράδοσης του
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κεφαλαίου Α.1.2.

2.2

2.3
2.4
2.5

Απαιτείται η συμμόρφωση του Κατασκευαστή με
τα ακόλουθα standards τα οποία πρέπει να
υποβληθούν στην Τεχνική Προσφορά:
•
ISO 9001:2008 ή νεότερο
•
CE σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
της Ε.Ε.
•
Πιστοποίηση
κάλυψης
Ευρωπαϊκών
απαιτήσεων αεροπορικής ασφάλειας από
Κρατική Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου και Δοκιμών
της Ε.Ε και συγκεκριμένα π.χ. STAC (Γαλλική
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ή BKA
(Γερμανία) ή άλλη Ευρωπαϊκή Κρατική Αρχή
Αεροπορικής Ασφάλειας. Επί ποινή αποκλεισμού,
το έγγραφο θα πρέπει να αναφέρεται σε έλεγχο
αποσκευών.
Τεχνικές και Επιχειρησιακές Απαιτήσεις
Η συσκευή θα λειτουργεί ομαλά από 00 έως 400 C
και σε υγρασία έως 90%.
Η συσκευή θα φέρει τέσσερις (4) τροχούς, που θα
καθιστούν εύκολη την μεταφορά της.
Η τάση λειτουργίας θα είναι περίπου 230VAC
(±10%)/50 (±5%) Hz.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.6

Η δόση στο υπό έλεγχο αντικείμενο, δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 2μSv, ενώ η διαρρέουσα
ακτινοβολία σε απόσταση 5cm από την συσκευή
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2μSv/hr.

ΝΑΙ

2.7

Σε περίπτωση που υπάρξει απόπειρα εισαγωγής
αντικειμένου όταν ο ταινιόδρομος είναι
σταματημένος, η συσκευή θα πρέπει να
δημιουργήσει ηχητικό σήμα συναγερμού.

ΝΑΙ

2.8

Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων αποσκευών να
απεικονίζεται σε έγχρωμο monitor με εμφάνιση
σε 3 χρώματα (οργανικά – ανόργανα – μικτά), για
την απεικόνιση του περιεχομένου των
αποσκευών, ήτοι οργανικά με πορτοκαλί χρώμα,
μικτά με πράσινο χρώμα και ανόργανα με μπλε
χρώμα.

ΝΑΙ

2.9

Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης XRAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά εγγυημένα
τουλάχιστον 30mm πάχος ατσαλιού μετρημένη
με το ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κοινό για όλους τους Κατασκευαστές).

ΝΑΙ

2.10

Η διακριτικότητα (RESOLUTION) της εικόνας θα
παρέχει εγγυημένη δυνατότητα διάκρισης

ΝΑΙ
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γυμνού (μη καλυμμένου) σύρματος από χαλκό με
διάμετρο τουλάχιστον 32 AWG, και χάλκινο
σύρμα 30AWG καλυμμένο πίσω από πλάκα
αλουμινίου πάχους 3/16’’ μετρημένα με το ειδικό
βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινό
για όλους τους Κατασκευαστές).

2.11

Δυνατότητα διάκρισης μεταλλικών ελασμάτων
2.0mm (οριζόντια ή κάθετα) μετρημένα με το
ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(κοινό για όλους τους Κατασκευαστές.

ΝΑΙ

2.12

Η ελάχιστη τάση ακτινοβόλησης των αποσκευών
θα είναι 160keV.

ΝΑΙ

2.13

2.14

Οπτικές ενδείξεις θα δείχνουν την ενεργοποίηση
της γεννήτριας και της λειτουργίας της συσκευής
επάνω στο ικρίωμα της συσκευής και στο
πληκτρολόγιο
Δύο (2) μετρητές αριθμού ελεγχόμενων
αποσκευών εκ των οποίων ο ένας με δυνατότητα
μηδενισμού και ο δεύτερος χωρίς δυνατότητα
μηδενισμού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.15

Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς
έλεγχο αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην
επηρεάζει τρόφιμα και φάρμακα κατά την
διέλευση τους μέσα από τη συσκευή. Να
προσκομισθεί στο φάκελο της προσφοράς
βεβαίωση από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα
πιστοποίησης για το ανωτέρω.

ΝΑΙ

2.16

Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης
της εικόνας δέκα έξι (16) φορές τουλάχιστον, σε
συνεχή ή προκαθορισμένα βήματα που δεν θα
υπερβαίνουν το x0.5 για καλύτερη αξιολόγηση
της εικόνας από τον χειριστή χωρίς την απώλεια
ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης
pixels. Το λογισμικό θα επιτρέπει και την
αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους της
ακτινοσκοπικής εικόνας στην οθόνη του χειριστή
για ευκολότερη και ταχύτερη αξιολόγηση της
εικόνας.

ΝΑΙ

2.17

Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με αυτόματο
σύστημα υποβοήθησης του χειριστή στον
εντοπισμό
υπόπτων αντικειμένων (μάζες
εκρηκτικών και αντικείμενα με μεγάλη
απορρόφηση στην ακτινοβολία) τα οποία θα
μαρκάρονται αυτόματα με ξεχωριστά χρωματικά
πλαίσια. Η γκάμα των ανιχνεύσιμων εκρηκτικών

ΝΑΙ
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θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 διαφορετικές
ομάδες εκρηκτικών υλών, οι οποίοι θα πρέπει να
δηλωθούν στην προσφορά.

2.18

Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης του χειριστή
στον εντοπισμό υπόπτων αντικειμένων, θα
πρέπει να βαθμονομείται εύκολα από το
προσωπικό χειρισμού, με κατάλληλο βοηθητικό
εξοπλισμό βαθμονόμησης που θα παραδοθεί
μαζί με την συσκευή για την μέγιστη δυνατή
αξιοπιστία.

ΝΑΙ

2.19

Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης ανίχνευσης
υπόπτων αντικειμένων θα πρέπει να έχει ελεγχθεί
για την αξιοπιστία του από τουλάχιστον μία
Κρατική Αρχή Ασφάλειας του Εσωτερικού ή της
Ε.Ε. με δυνατότητα πραγματοποίησης δοκιμών με
εκρηκτικά. Τούτο θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης της Αρχής στον
φάκελο της Προσφοράς.

ΝΑΙ

2.20

Το λογισμικό της συσκευής θα επιτρέπει την
αυτόματη αποκάλυψη αντικειμένων που είναι
τοποθετημένα πίσω από άλλα με μεγάλη
απορρόφηση στην ακτινοβολία.

ΝΑΙ

2.21

Τουλάχιστον 15.000 εικόνες θα μπορούν να
αποθηκεύονται στον εσωτερικό υπολογιστή της
συσκευής. Οι εικόνες θα μπορούν να εξαχθούν
και σε USB flash memory stick.

ΝΑΙ

2.22

Δυνατότητα
παραμονής
των
τελευταίων
τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων στην οθόνη για
απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων
αντικειμένων

ΝΑΙ

2.23

Θα υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής
δύο (2) διαφορετικών φίλτρων επεξεργασίας
εικόνας για ασφαλέστερη εκτίμηση της εικόνας
από το προσωπικό χειρισμού.

ΝΑΙ

2.24

Tο προσφερόμενο μοντέλο ακτινοσκοπικής
συσκευής πρέπει να είναι εγκατεστημένο, να
λειτουργεί και να συντηρείται τουλάχιστον σε ένα
Λιμένα και ένα Αερολιμένα του Εσωτερικού. Να
προσκομισθούν στον φάκελο της προσφοράς
αποδεικτικά στοιχεία που θα αφορούν:
•

ΝΑΙ

Την εγκατάσταση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (πρωτόκολλα
παράδοσης – παραλαβής, επιστολές
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Υπηρεσιών, κλπ) και εν γένει την λίστα
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
•

Την συντήρηση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (επιστολές
Υπηρεσιών, υπογεγραμμένα συμβόλαια
συντήρησης κλπ).

2.25

Η τεχνική εξυπηρέτηση (άρση δυσλειτουργιών,
βλαβών, συντήρηση, κλπ) πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους
και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του
Κατασκευαστή τεχνικούς.

ΝΑΙ

2.26

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να
παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση καθώς επίσης και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή της
συσκευής. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών, εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία με μέγιστο χρόνο τις 15
ημέρες. Με την προσφορά να δοθεί
τιμοκατάλογος ανταλλακτικών, που ισχύει κατά
το έτος υποβολής της προσφοράς.

ΝΑΙ

2.27

Η προμηθεύτρια υποχρεούται στην παροχή
εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού επί της
συσκευής για μία σειρά 5 ατόμων. Η εκπαίδευση
θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο
προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

Μετά το τέλος της εγγυητικής περιόδου, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση της
συσκευής για τρία (3) έτη.
2.28

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να δοθεί το ετήσιο κόστος προληπτικής
και επανορθωτικής συντήρησης (χωρίς την αξία
των ανταλλακτικών) για τρία (3) έτη μετά την
λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΝΑΙ

2.29

Η συσκευή κατά την παράδοσή της, να
συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας (χειριστή
& supervisor) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

2.30

Οι συσκευές θα παραδοθούν συναρμολογημένες,
έτοιμες προς χρήση, σε χώρο του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. σε αποκλειστική
προθεσμία 20 ημερών από την υπογραφή της

ΝΑΙ
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σύμβασης.
Τα UPS των συσκευών δύναται να παραδοθούν
εντός 40 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Οι έλεγχοι διαπερατότητας, διακριτικότητας κλπ
με το ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κοινό για όλους τους Κατασκευαστές) θα
πραγματοποιηθούν παρουσία προσωπικού της
προμηθεύτριας και του ΟΛΗ ΑΕ σε ημερομηνία
που θα καθοριστεί.
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από
επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., αμέσως μετά την
γνωστοποίηση της ετοιμότητας της συσκευής σε
πλήρη λειτουργία και την επιτυχή ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων ελέγχων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 100X100
3

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 100 Χ 100
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σύνθεση Υλικού
Η ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου ογκωδών
αποσκευών & αντικειμένων θα είναι καινούρια
και αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας και
όλο το hardware θα είναι pc-based με
δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων και
αναβαθμίσεων.
Θα μπορεί να ελέγχει ογκώδεις αποσκευές και
αντικείμενα μέσω τούνελ το οποίο θα έχει
ελάχιστες διαστάσεις: 100cm πλάτος x 100cm
ύψος και θα συνοδεύεται από τον απαραίτητο
για την λειτουργία της εξοπλισμό και
παρελκόμενα, ήτοι:
•
Ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα
περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας, τροχήλατο (με
φρένα), οθόνη 19΄΄ και εργονομικό χειριστήριο,
τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν σε
απόσταση περίπου 2m από τη συσκευή.
3.1

•
Προεκτατικοί ραουλόδρομοι μήκους
περίπου 100cm στην είσοδο και την έξοδο της
συσκευής.

NAI

•
Το απαραίτητο λογισμικό και λειτουργικό
σύστημα για την εύρυθμη λειτουργία
της
συσκευής, το οποίο θα είναι σύγχρονης
τεχνολογίας. Το μενού της συσκευής θα
παραδοθεί και στην Ελληνική γλώσσα, πλην της
Αγγλικής για μεγαλύτερη ευκολία του χειριστή.
•
Το υπολογιστικό σύστημα της συσκευής
θα καλύπτεται από UPS, κατάλληλο για την
ομαλή απενεργοποίησή του, σε περίπτωση
διακοπής της κύριας τάσης τροφοδοσίας. Το UPS
της συσκευής δύναται να παραδοθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο από την συσκευή,
σύμφωνα με τον πίνακα χρόνων παράδοσης του
κεφαλαίου Α.1.2.
3.2

Απαιτείται η συμμόρφωση του Κατασκευαστή με
τα ακόλουθα standards τα οποία πρέπει να
υποβληθούν στην Τεχνική Προσφορά:
•
ISO 9001:2008 ή νεότερο

ΝΑΙ
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•
CE σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
της Ε.Ε.
•
Πιστοποίηση
κάλυψης
Ευρωπαϊκών
απαιτήσεων αεροπορικής ασφάλειας από
Κρατική Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου και Δοκιμών
της Ε.Ε και συγκεκριμένα π.χ. STAC (Γαλλική
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ή BKA
(Γερμανία) ή άλλη Ευρωπαϊκή Κρατική Αρχή
Αεροπορικής Ασφάλειας. Επί ποινή αποκλεισμού,
το έγγραφο θα πρέπει να αναφέρεται σε έλεγχο
αποσκευών ή ογκωδών αντικειμένων.
Τεχνικές και Επιχειρησιακές Απαιτήσεις
3.3
3.4
3.5

Η συσκευή θα λειτουργεί ομαλά από 00 έως 400 C
και σε υγρασία έως 90%.
Η συσκευή θα φέρει τέσσερις (4) τροχούς, που θα
καθιστούν εύκολη την μεταφορά της.
Η τάση λειτουργίας θα είναι περίπου 230VAC
(±10%)/50 (±5%) Hz.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.6

Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) θα πρέπει να είναι
ικανός
για
έλξη
φορτίων
(ισομερώς
κατανεμημένων) βάρους 150kg τουλάχιστον και
να έχει τη δυνατότητα αναστροφής κίνησης
(reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. Το ύψος
του ιμάντα μεταφοράς από το δάπεδο να είναι
μεταξύ 60cm – 80cm για εύκολη φόρτωση
αποσκευών από τους επιβάτες.

ΝΑΙ

3.7

Η συσκευή θα διαθέτει για λόγους ασφαλείας και
σύστημα παρακολούθησης του ρυθμού δόσης
ελεγχόμενο από το μενού εντολών.

ΝΑΙ

3.8

Η δόση στο υπό έλεγχο αντικείμενο, δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 2μSv, ενώ η διαρρέουσα
ακτινοβολία σε απόσταση 5cm από την συσκευή
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2μSv/hr.

ΝΑΙ

3.9

Σε περίπτωση που υπάρξει απόπειρα εισαγωγής
αντικειμένου όταν ο ταινιόδρομος είναι
σταματημένος, η συσκευή θα πρέπει να
δημιουργήσει ηχητικό σήμα συναγερμού.

ΝΑΙ

3.10

Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων αποσκευών,
αντικειμένων κλπ να απεικονίζεται σε έγχρωμο
monitor με εμφάνιση σε 3 χρώματα (οργανικά –
ανόργανα – μικτά), για την απεικόνιση του
περιεχομένου των αποσκευών - αντικειμένων,
ήτοι οργανικά με πορτοκαλί χρώμα, μικτά με
πράσινο χρώμα και ανόργανα με μπλε χρώμα.

ΝΑΙ
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3.11

Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης XRAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά εγγυημένα
τουλάχιστον 30mm πάχος ατσαλιού μετρημένη
με το ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κοινό για όλους τους Κατασκευαστές).

ΝΑΙ

3.12

Η διακριτικότητα (RESOLUTION) της εικόνας θα
παρέχει εγγυημένη δυνατότητα διάκρισης
γυμνού (μη καλυμμένου) σύρματος από χαλκό με
διάμετρο τουλάχιστον 32 AWG, και χάλκινο
σύρμα 30AWG καλυμμένο πίσω από πλάκα
αλουμινίου πάχους 3/16’’ μετρημένα με το ειδικό
βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινό
για όλους τους Κατασκευαστές).

ΝΑΙ

3.13

Δυνατότητα διάκρισης μεταλλικών ελασμάτων
2.0mm (οριζόντια ή κάθετα) μετρημένα με το
ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(κοινό για όλους τους Κατασκευαστές.

ΝΑΙ

3.14

Η ελάχιστη τάση ακτινοβόλησης των αποσκευών
– αντικειμένων θα είναι 160keV.

ΝΑΙ

3.15

3.16

Οπτικές ενδείξεις θα δείχνουν την ενεργοποίηση
της γεννήτριας και της λειτουργίας της συσκευής
επάνω στο ικρίωμα της συσκευής και στο
πληκτρολόγιο
Δύο (2) μετρητές αριθμού ελεγχόμενων
χειραποσκευών εκ των οποίων ο ένας με
δυνατότητα μηδενισμού και ο δεύτερος χωρίς
δυνατότητα μηδενισμού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.17

Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς
έλεγχο αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην
επηρεάζει τρόφιμα και φάρμακα κατά την
διέλευση τους μέσα από τη συσκευή. Να
προσκομισθεί στο φάκελο της προσφοράς
βεβαίωση από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα
πιστοποίησης για το ανωτέρω.

ΝΑΙ

3.18

Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης
της εικόνας δέκα έξι (16) φορές τουλάχιστον, σε
συνεχή ή προκαθορισμένα βήματα που δεν θα
υπερβαίνουν το x0.5 για καλύτερη αξιολόγηση
της εικόνας από τον χειριστή χωρίς την απώλεια
ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης
pixels. Το λογισμικό θα επιτρέπει και την
αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους της
ακτινοσκοπικής εικόνας στην οθόνη του χειριστή
για ευκολότερη και ταχύτερη αξιολόγηση της

ΝΑΙ
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εικόνας.

3.19

Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με αυτόματο
σύστημα υποβοήθησης του χειριστή στον
εντοπισμό
υπόπτων αντικειμένων (μάζες
εκρηκτικών και αντικείμενα με μεγάλη
απορρόφηση στην ακτινοβολία) τα οποία θα
μαρκάρονται αυτόματα με ξεχωριστά χρωματικά
πλαίσια. Η γκάμα των ανιχνεύσιμων εκρηκτικών
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 διαφορετικές
ομάδες εκρηκτικών υλών, οι οποίοι θα πρέπει να
δηλωθούν στην προσφορά.

ΝΑΙ

3.20

Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης του χειριστή
στον εντοπισμό υπόπτων αντικειμένων, θα
πρέπει να βαθμονομείται εύκολα από το
προσωπικό χειρισμού, με κατάλληλο βοηθητικό
εξοπλισμό βαθμονόμησης που θα παραδοθεί
μαζί με την συσκευή για την μέγιστη δυνατή
αξιοπιστία.

ΝΑΙ

3.21

Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης ανίχνευσης
υπόπτων αντικειμένων θα πρέπει να έχει ελεγχθεί
για την αξιοπιστία του από τουλάχιστον μία
Κρατική Αρχή Ασφάλειας του Εσωτερικού ή της
Ε.Ε. με δυνατότητα πραγματοποίησης δοκιμών με
εκρηκτικά. Τούτο θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης της Αρχής στον
φάκελο της Προσφοράς.

ΝΑΙ

3.22

Το λογισμικό της συσκευής θα επιτρέπει την
αυτόματη αποκάλυψη αντικειμένων που είναι
τοποθετημένα πίσω από άλλα με μεγάλη
απορρόφηση στην ακτινοβολία.

ΝΑΙ

3.23

Τουλάχιστον 15.000 εικόνες θα μπορούν να
αποθηκεύονται στον εσωτερικό υπολογιστή της
συσκευής. Οι εικόνες θα μπορούν να εξαχθούν
και σε USB flash memory stick.

ΝΑΙ

3.24

Δυνατότητα
παραμονής
των
τελευταίων
τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων στην οθόνη για
απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων
αντικειμένων

ΝΑΙ

3.25

Θα υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής
δύο (2) διαφορετικών φίλτρων επεξεργασίας
εικόνας για ασφαλέστερη εκτίμηση της εικόνας
από το προσωπικό χειρισμού.

ΝΑΙ

3.26

Tο προσφερόμενο μοντέλο ακτινοσκοπικής
συσκευής πρέπει να είναι εγκατεστημένο, να

ΝΑΙ
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λειτουργεί και να συντηρείται τουλάχιστον σε ένα
Λιμένα και ένα Αερολιμένα του Εσωτερικού. Να
προσκομισθούν στον φάκελο της προσφοράς
αποδεικτικά στοιχεία που θα αφορούν:
•

Την εγκατάσταση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (πρωτόκολλα
παράδοσης – παραλαβής, επιστολές
Υπηρεσιών, κλπ) και εν γένει την λίστα
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

•

Την συντήρηση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (επιστολές
Υπηρεσιών, υπογεγραμμένα συμβόλαια
συντήρησης κλπ).

3.27

Η τεχνική εξυπηρέτηση (άρση δυσλειτουργιών,
βλαβών, συντήρηση, κλπ) πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους
και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του
Κατασκευαστή τεχνικούς.

ΝΑΙ

3.28

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να
παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση καθώς επίσης και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή της
συσκευής. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών, εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία με μέγιστο χρόνο τις 15
ημέρες. Με την προσφορά να δοθεί
τιμοκατάλογος ανταλλακτικών, που ισχύει κατά
το έτος υποβολής της προσφοράς.

ΝΑΙ

3.29

Η προμηθεύτρια υποχρεούται στην παροχή
εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού επί της
συσκευής για μία σειρά 5 ατόμων. Η εκπαίδευση
θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο
προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

Μετά το τέλος της εγγυητικής περιόδου, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση της
συσκευής για τρία (3) έτη.
3.30

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να δοθεί το ετήσιο κόστος προληπτικής
και επανορθωτικής συντήρησης (χωρίς την αξία
των ανταλλακτικών) για τρία (3) έτη μετά την
λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΝΑΙ
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3.31

Η συσκευή κατά την παράδοσή της, να
συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας (χειριστή
& supervisor) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

Οι συσκευές θα παραδοθούν συναρμολογημένες,
έτοιμες προς χρήση, σε χώρο του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. σε αποκλειστική
προθεσμία 20 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Τα UPS των συσκευών δύναται να παραδοθούν
εντός 40 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3.32

Οι έλεγχοι διαπερατότητας, διακριτικότητας κλπ
με το ειδικό βαλιτσάκι ECAC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κοινό για όλους τους Κατασκευαστές) θα
πραγματοποιηθούν παρουσία προσωπικού της
προμηθεύτριας και του ΟΛΗ ΑΕ σε ημερομηνία
που θα καθοριστεί.

ΝΑΙ

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από
επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., αμέσως μετά την
γνωστοποίηση της ετοιμότητας της συσκευής σε
πλήρη λειτουργία και την επιτυχή ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων ελέγχων.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
Σελ.45 / 66

19PROC004351934 2019-01-18
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ
4

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σκοπός

4.1

Η προς προμήθεια συσκευή έχει σαν στόχο τον
έλεγχο όλων των επιβατών, για να εντοπίζεται και
να αποτρέπεται η μεταφορά απαγορευμένων
μεταλλικών αντικειμένων σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο 2 (EU STD 2) πριν από την
επιβίβασή τους στα πλοία.

NAI

Γενικά
Η προσφερόμενη συσκευή θα είναι καινούργια,
αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας, στιβαρής
κατασκευής και θα αποτελείται από:
4.2.1. την πύλη ανίχνευσης των εισερχομένων η
οποία θα επιτρέπει την ευχερή διέλευση ενός και
μόνο ατόμου, με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 71cm
και ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200cm.
4.2

4.2.2. την ηλεκτρονική μονάδα τοποθέτησης στο
άνω μέρος της πύλης
4.2.3. την απαραίτητη
λειτουργία της

καλωδίωση

ΝΑΙ

για τη

4.2.4. Ειδικές εργοστασιακές βάσεις στήριξης,
έτσι ώστε η στήριξη επί του εδάφους να είναι
σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και
οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την άνετη διέλευση
των ατόμων.
4.3

4.3

Απαιτείται η συμμόρφωση του Κατασκευαστή με
τα ακόλουθα standards τα οποία πρέπει να
υποβληθούν στην Τεχνική Προσφορά:
•
ISO 9001:2008 ή νεότερο
Τεχνικές και Επιχειρησιακές Απαιτήσεις
Η τάση και η συχνότητα λειτουργίας της
συσκευής θα πρέπει να είναι 230V/50Hz/AC και η
απρόσκοπτη λειτουργία της δεν θα επηρεάζεται
από μεταβολές της τάσης κατά ποσοστό ±10% και
της συχνότητας κατά ±5%. Αυτό θα επιτυγχάνεται
αυτόματα χωρίς καμία επέμβαση ή χρήση
μεταγωγικού διακόπτη ή χρήση γεφύρωσης,
σύνδεσης, κλπ. Η κατανάλωση ρεύματος δεν θα

ΝΑΙ
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υπερβαίνει τα 50VA.

4.4

Η συσκευή και η ηλεκτρονική μονάδα θα έχει την
δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος χώρου από -20Ο C έως +70OC και
σχετικής υγρασίας 95% στους +40Ο C.

ΝΑΙ

4.5

Η συσκευή θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία
αυτόματης φόρτισης και μεταγωγής για την
περίπτωση διακοπής του ρεύματος από τη ΔΕΗ, η
οποία θα δίνει αυτονομία λειτουργίας διάρκειας
τουλάχιστον 30 λεπτών. Μόλις επανέλθει η
ομαλή τροφοδοσία ρεύματος από το δίκτυο της
ΔΕΗ, η αψίδα θα λειτουργεί κανονικά ενώ
ταυτόχρονα θα επαναφορτίζει την μπαταρία με
το ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης.

ΝΑΙ

4.6

Η ανίχνευση οποιουδήποτε όπλου του Προτύπου
EU STD 2 να γίνεται σε ποσοστό 100%
ανεξαρτήτως της θέσης και της γωνίας εισόδου
του σύμφωνα με την διαδικασία πιστοποίησης
βαθμονόμησης της μαγνητικής πύλης.

ΝΑΙ

4.7

Η ευαισθησία ανίχνευσης θα είναι ρυθμιζόμενη
με 100 τουλάχιστον διαβαθμίσεις ανά
πρόγραμμα, ενώ η συσκευή θα διαθέτει
τουλάχιστον 20 προγράμματα ανίχνευσης. Τα
προγράμματα ανίχνευσης θα παραδοθούν
προεγκατεστημένα στην συσκευή πρέπει
απαραιτήτως να δηλωθούν αναλυτικά στην
Προσφορά και θα πρέπει να εμφανίζονται στην
οθόνη της κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας με
την επιλογή κατάλληλης εντολής.

ΝΑΙ

4.8

Η συσκευή θα παραδοθεί με ενσωματωμένα
τουλάχιστον τα Ευρωπαϊκά standards EU STD 1,
EU STD 2, τα Αμερικανικά NIJ 0601.02 Μεγάλου
Μεγέθους Όπλα, NIJ 0601.02 Μεσαίου Μεγέθους
Όπλα, τα standards NILECJ 0601 1 - 5. Να
δηλωθούν τα προγράμματα ανίχνευσης που θα
είναι
προεγκατεστημένα
στην
συσκευή.
Προκειμένου να καλυφθούν και μελλοντικές
απαιτήσεις ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων
χωρίς την προμήθεια νέου εξοπλισμού, η
συσκευή θα πρέπει να διαθέτει και δυνατότητα
πρόσθεσης τουλάχιστον άλλων 10 προγραμμάτων
ανίχνευσης. Επί ποινή απορρίψεως να κατατεθεί
στην προσφορά πιστοποιητικό ή βεβαίωση
Αεροπορικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι
το προσφερόμενο μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις

ΝΑΙ
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του EU STD 2.

4.9

Οι ψευδείς συναγερμοί, με την συσκευή να
λειτουργεί στο EU STD 2, από προσωπικά
μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. γυαλιά οράσεως,
παπούτσια, ζώνες κλπ και εξαιρουμένου των
αντικειμένων που ελέγχονται από την συσκευή XRay σύμφωνα με την παράγραφο Β.2.5) δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν το 30%. Θα πρέπει να
κατατεθεί στην Προσφορά υπογεγραμμένη
αναφορά Κρατικής Υπηρεσίας Αεροπορικής
Ασφάλειας του Εσωτερικού, στην οποία θα
φαίνεται το ποσοστό ψευδών συναγερμών με το
προσφερόμενο μοντέλο συσκευής να λειτουργεί
στο EU STD 2 σε πραγματικό σημείο ελέγχου.

ΝΑΙ

4.10

Η ευαισθησία στο εσωτερικό της συσκευής θα
πρέπει: α) να παραμένει σταθερή για 24ωρη
συνεχή λειτουργία και β) να μην δίνει
εσφαλμένους συναγερμούς από εξωτερικές
αιτίες.

ΝΑΙ

4.11

Η συσκευή θα έχει ικανότητα ανίχνευσης και
αναγνώρισης
μεγάλης
γκάμας
υλικών
(σιδηρομαγνητικά και αμαγνητικά) σύμφωνα με
τους τρέχοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για
την ασφάλεια των πτήσεων.

ΝΑΙ

4.12

Η συσκευή θα έχει ένδειξη συναγερμού (ALARM)
η οποία θα είναι, οπτική (φωτεινή ένδειξη)
ανάλογη προς το μέγεθος του υπό ανίχνευση
αντικειμένου και θα εμφανίζεται σε στήλη
φωτοδιόδων (LEDS) και ηχητική με συναγερμό
που θα ρυθμίζεται-καθορίζεται κατά βούληση
από τον χειριστή, τόσο σε ένταση όσο και σε
χροιά (τόνος). Τουλάχιστον 10 διαφορετικοί τόνοι
ηχητικού συναγερμού θα πρέπει να διατίθενται.

ΝΑΙ

4.13

Η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να
«υποδεικνύει» με την μέγιστη ακρίβεια στον
χειριστή και σε τουλάχιστον 20 κάθετες ζώνες σε
ποιο ύψος και σε ποια πλευρά (δεξιά, αριστερά,
μέσον) επί του διερχομένου ατόμου βρίσκεται το
αντικείμενο
ή
αντικείμενα
(πολλαπλός
συναγερμός). Αυτό θα επιτυγχάνεται με την αφή
στήλης
φωτοδιόδων (LEDS) και στις δύο
κατακόρυφες στήλες της.

ΝΑΙ

4.14

Θα δηλωθεί εγγράφως στην τεχνική προσφορά ο
ακριβής χρόνος επανόδου της συσκευής από την
εγκατάσταση συναγερμού (ALARM) σε κατάσταση

ΝΑΙ
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ηρεμίας (NORMAL) μετά την ανίχνευση και
οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1
sec.

4.15

Η συσκευή βάσει συνημμένων επίσημων
πιστοποιητικών από ανεξάρτητους φορείς /
εργαστήρια πιστοποίησης, στην προσφορά, θα
είναι τελείως ακίνδυνη για το γενικό κοινό
(χειριστές και διερχόμενους), τα άτομα με
καρδιακό βηματοδότη, τις εγκύους και τα
μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. Θα υποβληθούν
τα σχετικά πιστοποιητικά από ανεξάρτητους
φορείς / εργαστήρια πιστοποίησης για τις
προαναφερόμενες κατηγορίες στην τεχνική
προσφορά.

ΝΑΙ

4.16

Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτει παρεμβολές
από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να
δουλεύει
απρόσκοπτα
σε
δύσκολο
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

ΝΑΙ

4.17

Προκειμένου να πιστοποιηθεί η ποιότητα της
εγκατάστασης και της απόρριψης παρεμβολών
κατά την παραλαβή του υλικού από την
Υπηρεσία, η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον δύο (2) ξεχωριστά συστήματα
μέτρησης και απεικόνισης, ένα για τον γενικό
θόρυβο και ένα για τον ηλεκτρικό θόρυβο. Επίσης
θα διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης γενικού
περιβαλλοντικού θορύβου για αποφυγή ψευδών
συναγερμών από εξωτερικές αιτίες.

ΝΑΙ

4.18

Θα παρέχεται η δυνατότητα εργασίας δύο
συσκευών πλησίον η μία της άλλης χωρίς την
ύπαρξη δυσμενών αλληλεπιδράσεων. Να
δηλωθεί και εγγράφως η ελάχιστη απόσταση
καλής λειτουργίας δύο συσκευών.

ΝΑΙ

4.19

Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στον
χειρισμό της συσκευής θα περιορίζεται από
κωδικούς πρόσβασης (password)ανάλογα με τον
χρήστη εισαγωγής (απλός χειριστής, supervisor).

ΝΑΙ

4.20

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για ταχύτητες (U)
διέλευσης ατόμων μέσα από πύλη τουλάχιστον
μεταξύ του ορίου: 0.5m/s ˂= U ˂= 1.3 m/s και να
δηλωθούν εγγράφως ο ταχύτητες διέλευσης των
ατόμων στις οποίες δεν επηρεάζεται η ομαλή
λειτουργία της.

ΝΑΙ

4.21

Η

ΝΑΙ

συσκευή

θα

διαθέτει

ενσωματωμένους
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μετρητές διερχομένων ατόμων και συναγερμών.

4.22

Η συσκευή θα έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης
βλαβών και κάθε φορά που θα ενεργοποιείται,
θα κάνει αυτομάτως αυτοδιάγνωση για βλάβη ή
πρόβλημα του οποίου ο εντοπισμός θα
απεικονίζεται στην οθόνη.

ΝΑΙ

4.23

Η συσκευή θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας
(Modular).

ΝΑΙ

4.24

Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο
χρήσης, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

Θα πρέπει να προσκομισθεί στην Προσφορά,
Ευρωπαϊκή έγκριση συμμόρφωσης σχετικά με την
συμμόρφωση του μοντέλου με:
4.25

4.25.1. Οδηγία RED (Radio Equipment Directive)
2014/53/EU

ΝΑΙ

4.25.2. Οδηγία RoHS 2011/65/EU
4.26

Η μαγνητική πύλη θα μπορεί να επικοινωνεί με
PC, τόσο ενσύρματα μέσω θύρας RS232 όσο και
ασύρματα μέσω Bluetooth.

ΝΑΙ

4.27

Η τεχνική εξυπηρέτηση (βαθμονόμηση συσκευής,
άρση δυσλειτουργιών, βλαβών κλπ) θα γίνεται
αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους
και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του
Κατασκευαστή τεχνικούς. Επί ποινή απορρίψεως,
να κατατεθεί στον φάκελο της Προσφοράς
βεβαίωση του εργοστασίου Κατασκευής για τους
τεχνικούς (ονομαστικά) που θα προσφέρουν
τεχνική εξυπηρέτηση.

ΝΑΙ

Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να έχει
εγκατασταθεί, να συντηρείται και να λειτουργεί
στο πρότυπο EU standard 2 σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες απαιτήσεις, σε τουλάχιστον 1
λιμένα και 1 Αερολιμένα του Εσωτερικού. Να
προσκομισθούν στον φάκελο της προσφοράς
αποδεικτικά στοιχεία που θα αφορούν:
4.28

ΝΑΙ

•

Την εγκατάσταση του προσφερόμενου
μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (πρωτόκολλα
παράδοσης – παραλαβής, επιστολές
Υπηρεσιών, κλπ) και εν γένει την λίστα
εγκατάστασης στην Ελλάδα.

•

Την συντήρηση του προσφερόμενου
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μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Λιμένα και ένα
Αερολιμένα του Εσωτερικού (επιστολές
Υπηρεσιών, υπογεγραμμένα συμβόλαια
συντήρησης κλπ).

4.29

Η τεχνική εξυπηρέτηση (άρση δυσλειτουργιών,
βλαβών, συντήρηση, κλπ) πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους
και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του
Κατασκευαστή τεχνικούς.

ΝΑΙ

4.30

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να
παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση καθώς επίσης και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή της
συσκευής. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών, εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία με μέγιστο χρόνο τις 15
ημέρες. Με την προσφορά να δοθεί
τιμοκατάλογος ανταλλακτικών, που ισχύει κατά
το έτος υποβολής της προσφοράς.

ΝΑΙ

4.31

Η προμηθεύτρια υποχρεούται στην παροχή
εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού επί της
συσκευής για μία σειρά 5 ατόμων. Η εκπαίδευση
θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο
προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

Μετά το τέλος της εγγυητικής περιόδου, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση της
συσκευής για τρία (3) έτη.
4.32

4.33

4.34

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να δοθεί το ετήσιο κόστος προληπτικής
και επανορθωτικής συντήρησης (χωρίς την αξία
των ανταλλακτικών) για τρία (3) έτη μετά την
λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η συσκευή κατά την παράδοσή της, να
συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας (χειριστή
& supervisor) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Οι συσκευές θα παραδοθούν συναρμολογημένες,
έτοιμες προς χρήση, σε χώρο του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. σε αποκλειστική
προθεσμία 20 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από
επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., αμέσως μετά την
γνωστοποίηση της ετοιμότητας της συσκευής σε
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πλήρη λειτουργία και την επιτυχή ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων ελέγχων.
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Γ.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.))
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου, 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού 6.700,00 ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..1
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ……………………………. Διακήρυξη
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

1

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………….
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου, 71202, Ηράκλειο Κρήτης

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
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για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ……………………………. Διακήρυξη Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Γ.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού.

11.

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο ο υποψήφιος Προμηθευτής έχει υποχρέωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας
κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα
βεβαιώνεται από τον υποψήφιο.

12.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου εν ισχύ, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 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.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού.

11.

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από
δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.

12.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος
Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου 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 διενέργειας του Διαγωνισμού.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του.

11.

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από
δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον
υποψήφιο.

12.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
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υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά
του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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1

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου 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
διενέργειας του Διαγωνισμού.

2

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 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

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

8

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

9

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

10

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

11

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

12

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα
υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου.

13

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη
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δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

14

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

15

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά
του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
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(Ανήκει στην με αρ. πρωτ. 334/18.01.2019 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού)
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(βλέπε συνημμένο αρχείο .pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
Σελ.66 / 66

