ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

:

∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

28313-41038

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

28313-41049

9414

FAX

:

28310-72125
28310-72736

Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός

∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου» Έτους 2016

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Τέσσερις (4) µήνες.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΕΥΡΩ # 160.000,00 #

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης
την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 06/06/2016 ηµέρα ∆ευτέρα

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η

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

Εργασία: «Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου 2016»

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9414 /2016

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 160.000 ΕΥΡΩ

Η παρούσα µελέτη αφορά την εκτέλεση της εργασίας «Εκτέλεση
Ναυαγοσωστικού Έργου έτους 2016» προϋπολογισµού 160.000,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η εργασία θα γίνει µε τη διενέργεια Ανοικτού
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε υποβολή σφραγισµένων προσφορών και
συµπλήρωση τιµολογίου, και αξιολόγηση µε κριτήριο κατακύρωσης την
τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας :
"Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου 2016", µε διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από
01-06-2016 έως 30-09-2016 ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την
15η Οκτωβρίου και ενδεικτικό προϋπολογισµό µελέτης ύψους 160.000,00 Eυρώ
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 23%, και µε εγκεκριµένη πίστωση ύψους
160.000,00 Eυρώ από τον οικείο προϋπολογισµό για το έτος 2016 και στον Κ.Α.
00.6142.031 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.
Η σύναψη σύµβασης της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µετά από
Ηλεκτρονικό Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις :
•
•
•

Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα.
Του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
Το Π.∆. 23/00 Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισµός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας
ναυαγοσώστη από τις Λιµενικές Αρχές ως και καθορισµός των υποχρεώσεων του
ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός περιπτώσεων
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•
•

•
•

•
•

•

•

υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την
προστασία των λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο.
KYA 1038460/2439/B0010/15.4.2009
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012)και το άρθρο 199
παράγρ.2 τουΝ. 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ160 /Α/ 8-8-2014)
Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλων διατάξεων»
Την αριθµ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρο 22Β «περί ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών».
Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»
του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’) "∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις"
και συγκεκριµένα το Άρθρο 1 "Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων"
Το άρθρο 56 Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26-04-2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί,
µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», µε το
οποίο παρατείνεται για ένα χρόνο η ισχύς της ∆∆Π0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και
πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄
Βαθµού» (Β΄ 578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή (Ν.Π.∆.∆)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α)

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

«Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου έτους 2016» για
τις ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Υπηρεσίες ναυαγοσωστών για την προστασία των
λουόµενων στις παραλίες του ∆ήµου Ρεθύµνου
Α) Κύριο Εργασιών: CPV 75252000-7 Υπηρεσίες

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

διάσωσης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

GR433

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε
σφραγισµένες
προσφορές
και
µε
κριτήριο
κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη
προσφορά.

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν
εξήντα χιλ. κόµµα µηδέν Ευρώ (€ 160.000,00)
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ∆ήµου
Ρεθύµνου

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

4 µήνες. Κατά κανόνα από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης για 4 µήνες και όχι πέραν την
15/10/2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

06/05/2016 ηµέρα Παρασκευή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ

(ΚΑ: 00.6142.031).

06/05/2016 ηµέρα Παρασκευή &
07/05/2016 ηµέρα Σάββατο
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

02/06/2016

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

του

09/05/2016 ημέρα Δευτέρα
http://www.rethymno.gr

∆ιατίθεται από την 09/05/2016
Αποστέλλονται ή παραδίνονται σ’ αυτούς µέσα σε έξι
(6) ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης ή έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει
ορισθεί για τη υποβολή των προσφορών.
27/05/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα: 07:00 π.µ.

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

του

02/06//2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα: 15:00 µ.µ.

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

του

06/06/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30 π.µ.

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης
είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους
προσφέροντες – υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι
προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Ορισµοί ∆ιακήρυξης
Προµήθεια-Εργασία

Το αντικείµενο της ∆ηµοπρατούµενης Σύµβασης, το οποίο περιλαµβάνει
το σύνολο των υπό ανάθεση προϊόντων.

Προσφέρων

Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συµµετέχει
στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη
σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος

Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο προσφέρων είτε ο
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Προσφέροντα

νόµιµος καταστατικά εκπρόσωπος του, είτε πρόσωπο ειδικά
εξουσιοδοτηµένο από τον προσφέροντα για τον σκοπό αυτό. Σε
περίπτωση ένωσης προσώπων, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι
εξουσιοδοτηµένος από όλα τα µέλη της ένωσης.

Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση
και θα υλοποιήσει το σύνολο του ∆ηµοπρατούµενου Αντικειµένου.

Αναθέτουσα Αρχή

Ο ∆ήµος Ρεθύµνου, ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση
για την εκτέλεση της Εργασίας.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, εφόσον το επιθυµεί, µε έγγραφη
δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου
(ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική
διεύθυνση,
αριθµός
τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν.

Εκπρόσωπος

Το πρόσωπο που Εξουσιοδοτεί ο Ανάδοχος για να τον εκπροσωπεί έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό
του, για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση.

Επιτροπή
∆ιαγωνισµού

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

∆ιακήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους /
προσφέροντες / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή
και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε
βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός.

Προκήρυξη

Η περιληπτική ∆ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νοµίµως και
εµπροθέσµως για δηµοσίευση.

Κύριος της
Προµήθειας

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προϋπολογισµός
∆ηµοπρατούµενου
Αντικειµένου

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της
προµήθειας-εργασίας (µε ΦΠΑ).

Σύµβαση

Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για το σύνολο της προµήθειας-εργασίας, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου
Ρεθύµνου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της προµήθειαςεργασίας που θα επιλεγεί.

Συµβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη
συµπληρώνουν.

Συµβατικό Τίµηµα

Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Ρεθύµνου.
∆ιεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80 , Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
Πληροφορίες επί των όρων της ∆ιακήρυξης:
Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:
«Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου 2016»

Ταχ. ∆/νση: Άδελε Ρεθύµνου
Τ.Κ. 741 00
Πληροφ. : Παπαδάκη Αικατερίνη,
Σπυριδάκη Μαρία
Τηλ. 2831341038, 2831341049
Φαξ. 2831072125
e-mail: k.papadaki@rethymno.gr
spiridaki@rethymno.gr

Αριθ. Πρωτ. 9414
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Ρεθύµνου
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «περί κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/2006)
β) Του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80) ή
τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
γ) Του Π.∆. 23/2000 «περί καθορισµού περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης
ναυαγοσώστη σε οργανωµένες παραλίες. Kαθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας
ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του
ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων
υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο. (ΦΕΚ Α 18/2000)

δ) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014
2. Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ» και την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014
εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ΕΣΗ∆ΗΣ)»
3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων»
4. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ.∆.Σ.
5. Την KYA 1038460/2439/B0010/15.4.2009
6. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»

7. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρο 22Β «περί ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών».
8. Την µε αριθ. 259/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την εν λόγω εργασία.
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9. Την µε αριθ. 258/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
ψηφίστηκε η σχετική πίστωση από τον Κ.Α. 00.6142.031 του προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2016.
10. Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’) "∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις"
και συγκεκριµένα το Άρθρο 1 "Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων"
11. Το Πρακτικό της Επιτροπής χαρακτηρισµού των παραλιών ως πολυσύχναστων.
12. Την µε αριθ. 245/2016 Απόφαση του ∆.Σ. Ρεθύµνου περί καθορισµού του τρόπου
εκτέλεσης της εργασίας «Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου 2016» µε ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισµό.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για την
εκτέλεση της εργασίας:
«Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου έτους 2016» προϋπολογισµού 130.081,30
ευρώ εκτός του Φ.Π.Α.
Με την ανωτέρω εργασία προβλέπεται να γίνει η Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
του ∆ήµου Ρεθύµνης για το έτος 2016, διάστηµα έργου 01/06/2016 – 30/09/2016
λόγω µακράς διάρκειας καλοκαιρινής περιόδου, ενδεικτικού προϋπολογισµού
130.081,30 εκτός του Φ.Π.Α .
[ CPV 75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης]
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος
Γενικά
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις και όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο
∆ηµοσιότητα, Τόπος, Χρόνος του διαγωνισµού
1.1 ∆ηµοσιότητα:
- πρόσβαση στο περιεχόµενο της προκήρυξης και στα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης www.rethymno.gr και στην
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
- ∆ηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες,
σε δύο (2) ηµερήσιες του Νοµού και σε µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού.
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν
επαναληπτικού διαγωνισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο.

[8]

Επίσης θα αναρτηθεί σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 στον ειδικό διαδικτυακό χώρο
(Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Επίσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
1.2 Τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Ως ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 09/05/2016 ηµέρα ∆ευτέρα.
.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 27/05/2016
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.µ.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ορίζεται η 02/06/2016 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 15:00 µ.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Η ηµεροµηνία και ώρα αναµφίβολα
αποδεικνύονται από το χρόνο εισαγωγής της προσφοράς στο ηλεκτρονικό σύστηµα.

1.3. Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού (διακήρυξη) :
1. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε
αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
2. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα
έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις
(4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
3. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το
κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο. Τα αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στην
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
4. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει
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.4155/12 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ). Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειράς ισχύος είναι:
α. Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο
β. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
γ. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ. Η προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται σε 130.081,30
ευρώ + 29.918,70 ΦΠΑ 23% = 160.000,00 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆εκτοί στον διαγωνισµό-προϋποθέσεις συµµετοχής
4. 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που
υποβάλλουν κοινή προσφορά που εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την
τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή επάγγελµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
4.2 Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για την 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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. –
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και από τον σύνδεσµο <Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας>, την
εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
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Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν Eλληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική - είτε ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική για τις
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής
υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος
χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Επίσης οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει:
α. Να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους (για φυσικά πρόσωπα).
β. Να είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
γ. Να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
δ. Να προκύπτει από τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν (κυρίως από το
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου αλλά και από την συνολική παρουσίαση της
προσφοράς τους), άµεσα ή έµµεσα ότι ασχολούνται συστηµατικά µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Κατάρτιση και υποβολή προφορών
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι διαγωνιζόµενοι, πρέπει να υποβάλλουν
Προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα µε ποινή
αποκλεισµού.
5.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)
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Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), στο Π∆60/07 και
συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07.
5.2. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά
και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά.
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
5.2.1. Περιεχόµενα
προσφορά»

(υπο)φακέλου

«∆ικαιολογητικά

συµµετοχής-τεχνική

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
5.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου
.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και προσκοµίζονται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής
του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Α. τα φυσικά (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) πρόσωπα:
1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της
παρούσας διακήρυξης
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους.
3) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
4) Πιστοποιητικό το οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
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σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή θα προσκοµίζεται ακριβές αντίγραφο
του πιστοποιητικού µε επίσηµη µετάφραση του συνόλου του κειµένου του από
Ελληνικό Προξενείο ή άλλο αρµόδιο πιστοποιηµένο µεταφραστικό φορέα.
5) Σε µορφή πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, µηχανικός, και ηλεκτρονικός εξοπλισµός
(όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων), από
τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης της εργασίας.
6) ∆ηµοτική Ενηµερότητα του τελευταίου µήνα πριν την υποβολή της προσφοράς.
7) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται:
 ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση
της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλήµατα του έργου και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των
εργασιών του έργου, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και
των συµβατικών τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που
υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 ο χρόνος έναρξης/εκτέλεσης των εργασιών του έργου αρχίζει από τη µέρα που
αναφέρεται στην σχετική υπογραφείσα σύµβαση
 ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την
απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών καθ 'όλη την διάρκεια της σύµβασης και
όπως ορίζει το Π.∆. 23/00.
 ότι θα καλύπτουν ναυαγοσωστικά τις παραλίες του ∆ήµου καθηµερινά ,
Σαββατοκύριακα , αργίες ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών όπως
περιγράφονται στο άρθρο 22.1 της παρούσης.
 ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης
παροµοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από
οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
 Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού.
 Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 ότι έχουν ή δεν έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχο ή αντίστοιχα
έργο/έργα και το/τα έχουν ολοκληρώσει ή το/τα εκτελούν ικανοποιητικά.
 ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούµενου εξοπλισµού σε
χρόνο και τόπο που θα τους ζητηθεί από τον ∆ήµο.
 ότι αν κριθεί ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο ∆ήµο Ρεθύµνου πέντε
ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών ακριβή αντίγραφα των πτυχίων των
τουλάχιστον ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ(17) ναυαγοσωστών που θα απασχολήσει στο έργο
(σε περίπτωση αντικατάστασης σε σχέση µε την αρχική κατάσταση θα πρέπει ο
αντικαταστάτης να έχει τουλάχιστον την ίδια ή παραπάνω εµπειρία) καθώς και
της ανάλογης άδειας από την λιµενική αρχή. Τα παραπάνω πτυχία θα πρέπει να
είναι από αναγνωρισµένη σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, ∆ΕΚΑΕΠΤΑ (17)
ναυαγοσωστικές άδειες από Λιµενική Αρχή των οποίων η ισχύ τους δεν θα λήγει
µέχρι και δύο (2) µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης και θα αφορούν το
προσωπικό που πρόκειται να προσλάβει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου),
διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις. Σε περίπτωση αντικατάστασης σε σχέση µε την αρχική κατάσταση θα
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πρέπει να ενηµερώνεται εγγράφως η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Ρεθύµνου για
τα νέα πρόσωπα καθώς και να προσκοµίζονται τα αντίστοιχα πτυχία και άδειες
από την αρµόδια λιµενική αρχή.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα απαιτούµενα από το άρθρο
68 του Ν 3863/10 και συγκεκριµένα :
α) θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό (17 ναυαγοσώστες
τουλάχιστον) που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της
ναυαγοσωστικής εργασίας στον ∆ήµο Ρεθύµνης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
τεχνικής έκθεσης (θα πρέπει να συνοδεύεται από την κατάθεση µέσα στον ίδιο
φάκελο των δικαιολογητικών, από τα αντίγραφα των πτυχίων του προσωπικού
από αναγνωρισµένη σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών και της ανάλογης άδειας
από την λιµενική αρχή). Θα αναφέρεται ρητά στην υπεύθυνη δήλωση ότι οι ως
άνω άδειες είναι εν ισχύ. Επισηµαίνεται επίσης ότι από τον ως άνω ονοµαστικό
πίνακα του προσωπικού τουλάχιστον έξι (6) ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα
αναφέρονται συγκεκριµένα και ονοµαστικά θα πρέπει να διαθέτουν προηγούµενη
αποδεδειγµένη εµπειρία στην παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για
τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Ως προηγούµενη εµπειρία θεωρείται η απασχόληση
για συνολικά 65 ηµέρες (όχι υποχρεωτικά συνεχόµενες) ανά έτος στο επάγγελµα
του ναυαγοσώστη ανεξάρτητα από το µήνα του έτους που αποκτήθηκαν. Η
απόδειξη της εµπειρίας θα γίνεται αποκλειστικά µε την προσκόµιση κατάστασης
ασφάλισης του ΙΚΑ (έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από το διαγωνισµό)
για κάθε ένα από τους ναυαγοσώστες που θα έχουν ρητά αναφερθεί ως έχοντες
την απαιτούµενη εµπειρία. Από την κατάσταση του ΙΚΑ θα πρέπει να
προκύπτουν ευχερώς τα πέντε έτη της προϋπηρεσίας και συνολικά οι 65 ηµέρες
απασχόλησης ανά έτος ενώ η ασφάλιση θα έχει καταχωρηθεί στον σχετικό
κωδικό του ΙΚΑ που αφορά την ειδικότητα του ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που
λόγω υπάρχουσας εµπειρίας προηγούµενων ετών έχει γίνει αλλαγή των κωδικών
του ΙΚΑ αναφορικά µε την συγκεκριµένη ειδικότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται
µε έγγραφο του ΙΚΑ η αλλαγή αυτή, προκειµένου να γίνει δεκτή η προϋπηρεσία.
Σε περίπτωση που υπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να
έχει αναγνωριστεί από το ΙΚΑ για να συνυπολογιστεί ως προϋπηρεσία. Ο
δικαιολογητικός λόγος της απόδειξης της εµπειρίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω
ρητά οριζόµενα είναι ότι στη κείµενη νοµοθεσία δεν ορίζεται συγκεκριµένος
τρόπος απόδειξης της εµπειρίας των ναυαγοσωστών που απασχολούνται από
ιδιώτη. Η ίδια άλλωστε η φύση της υπηρεσίας του ναυαγοσώστη δεν επιβάλλει
την παροχή των υπηρεσιών του αποκλειστικά και µόνο την θερινή περίοδο
δεδοµένου ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδος η τουριστική σεζόν ξεκινά ήδη
από τον Απρίλιο και διαρκεί έως και τέλη Οκτωβρίου. ∆εν αποκλείεται δε η
παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και σε κλειστές δεξαµενές – πισίνες καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.
β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας.
γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία θα υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που θα αφορά τις πάσης φύσεως
νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα µέτρα µήκους φύλαξης ανά άτοµο.
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ζ) ότι θα εφαρµόζουν τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου
η) Ότι ο περιγραφόµενος στην προσφορά τους εξοπλισµός (απαιτούµενος και
εφεδρικός) θα διατεθεί για την εκτέλεση του συγκεκριµένου και µόνο έργου.
9. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους
και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης
εργασίας στην οποία θα υπάγονται οι εργαζόµενοι.
Ότι ο περιγραφόµενος στην προσφορά τους εξοπλισµός (απαιτούµενος και εφεδρικός)
θα διατεθεί για την εκτέλεση του συγκεκριµένου και µόνο έργου.
Βάση του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη
ρύθµιση”. Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των
εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπίπτουν στην ρύθµιση. Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων
εγγράφων, συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία
ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. Ωστόσο ο ∆ήµος οφείλει να
διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου,
στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αµέσως και η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά.
Β. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) και (Β).
Σηµείωση: Όσον αφορά το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου αυτό θα αφορά
α) Τον πρόεδρο και διευθύνων σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.),
β) Τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
γ) Τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα
2. Τα απαραίτητα ΦΕΚ, καταστατικά κλπ
3. Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που να εγκρίνει την συµµετοχή στον
διαγωνισµό (αφορά µόνο τις Α.Ε)
Γ. Οι Συνεταιρισµοί-ενώσεις-κοινοπραξίες:
1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της
παρούσας διακήρυξης
2) Τα δικαιολογητικά 5,6,7,8,9, 10,11 του εδαφίου Α΄ (που ισχύουν για τους Έλληνες
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Πολίτες)
3) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (µόνο για
συνεταιρισµούς)..
4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (3) του εδαφίου Α΄ της παραγράφου αυτής.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του διαγωνιζόµενου δεν προβλέπεται από το νόµο η
ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή
δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι.
Για αλλοδαπούς συµµετέχοντες , αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας τους.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή
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: η
εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
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προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Άρθρο 6ο . Τεχνική προσφορά
6.1.1 Στον (υπό) φάκελο <∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά>,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Α. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σεµορφή 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.
Β. ∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
Με την προσφορά των διαγωνιζόµενων θα πρέπει να προσκοµιστούν υποχρεωτικά τα
παρακάτω στοιχεία.
1. ∆ήλωση για εκτέλεση από αυτούς ανάλογων εργασιών µε τις προσφερόµενες, κατά
τα τελευταία τρία (3) κατ’ ελάχιστον έτη, που θα αναφέρει τους ΟΤΑ, ∆ηµόσιες
Επιχειρήσεις, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, οργανισµούς Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. και άλλους
φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού για λογαριασµό των οποίων έχουν εκτελέσει τις
εργασίες αυτές.
2. Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και εµπειρίας ή σχετικές βεβαιώσεις ή συστατικές
επιστολές από τους Ο.Τ.Α, Οργανισµούς, ∆ηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆. της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
3. Βιογραφικά σηµειώµατα που βεβαιώνουν την εµπειρία των στελεχών της
επιχείρησης σε τέτοιες εργασίες, ειδικώς δε για τον τεχνικό ασφαλείας της
Επιχείρησης θα επισυνάπτεται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα περί της δυνατότητάς
του άσκησης αναλόγων καθηκόντων.
4. Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά µέσα που θα διατεθούν,
ο αριθµός του προσωπικού, η µέθοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και
γενικά οποιοδήποτε στοιχείο που θα βοηθήσει για να γίνει κατανοητή η δυνατότητα
του αναδόχου για εκτέλεση της εργασίας αυτής καθώς και φωτογραφικό υλικό των
τεχνικών µέσων.
5. Ρητή αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων
εργασιών και εξοπλισµών σε σχέση µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου <∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά> που έχουν
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
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.
Εξοπλισµός εκτέλεσης των εργασιών
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Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόµενοι
επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να αναγράφουν στην τεχνική τους
προσφορά ότι διαθέτουν τον απαιτούµενο και κατάλληλο εξοπλισµό σε είδος,
αριθµό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους και ο
οποίος περιγράφεται στο άρθρο 4 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων ως παρακάτω:
2.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην προσφορά του ότι θα διαθέσει όλα
τα τεχνικά και µηχανικά µέσα που προβλέπονται στο Π.∆. 23/00 ως
απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριµένα για κάθε θέση
εργασίας ναυαγοσώστη:
(1) µηχανοκίνητο µικρό σκάφος µε εξωλέµβια µηχανή, χρώµατος εξωτερικά,
πορτοκαλί εφοδιασµένο µε φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια
και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισµός του µικρού σκάφους θα είναι εγκεκριµένου τύπου,
από την αρµόδια ∆/νση του ΥΕΝ, θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα
έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο
µέσον των πλευρών της λέµβου, δεξιά και αριστερά θα είναι γραµµένη η ένδειξη
ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, µπλε
απόχρωσης. Η έλικα της λέµβου είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για την αποτροπή ατυχήµατος.
1.

(2) αδιάβροχο φακό
(3) κιάλια
(4) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτηµα
“Γ” του Π.∆. 23/00
(5) σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτηµα “∆” του
Π.∆. 23/00
(6) σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτηµα “Ε” του
Π.∆. 23/00. (Ο εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
(7) φορητό φαρµακείο, το περιεχόµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα “Β”
(8) πτυσσόµενο φορείο εγκεκριµένου, από την αρµόδια ∆/νση του ΥΕΝ, τύπου
(9) δύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα
(50) µέτρων
(10) ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί
(11) καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD
(12) γυαλιά ηλίου
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(13) πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και
κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης
(14)κουβέρτες
(15) καταδυτικό µαχαίρι
(16) µάσκα βυθού
(17) βατραχοπέδιλα
(18) σηµαία Ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 40 Χ 80 εκ. µε την
ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD µπλε
απόχρωσης.
(19) σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την
ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE
GUARD, λευκής απόχρωσης
(20) κινητό τηλέφωνο, ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται µε µέριµνα
του εκµεταλλευόµενου τη λουτρική εγκατάσταση µε κάθε πρόσφορο µέσο,
αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιµενική Αρχή.
(21) φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
(22) κοινή σφυρίχτρα
δ) Τοποθετούν σε εµφανή σηµεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών
εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες
αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σηµασία των σηµαιών και
ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες
περιορισµοί ή απαγορεύσεις και οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων
παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιµενικής Αρχής.
(23)Βάθρο ναυαγοσώστη
1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι µόνιµη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά
τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει
απαραίτητα κλίµακα ανόδου, κάθισµα, ιστό σηµαίας και σκέπαστρο προφύλαξης
από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει
τα τρία (3) µέτρα.
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια
κατόπτευση µε στόχο την άµεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του
βάθρου η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό
η σηµαία ναυαγοσώστη.
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4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και
επαίρεται επί του ιστού η σηµαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιµα και το µηχανικό εξοπλισµό που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο
ειδικευµένο, έµπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του ναυαγοσωστικού έργου του ∆ήµου Ρεθύµνης.
Παραρτήµατα:
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”: “Φαρµακευτικό - υγειονοµικό υλικό και όργανα σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης”.
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”: “Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη”.
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” (περιλαµβάνεται στο Π∆ 23/00): “Τύπος ναυαγοσωστικού
σωσιβίου (RESCUE CAN)”.
δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “∆” (περιλαµβάνεται στο Π∆ 23/00): “Τύπος ναυαγοσωστικής
σανίδας (RESCUE BOARD)”.
ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε” (περιλαµβάνεται στο Π∆ 23/00): “Τύπος σωστικού
σωλήνα (RESCUE TUBE)”.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΑ

ΣΧΟΛΩΝ

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά

(1)

Αντιαιµορραγικά-µητροτονικά

(1)

Για υπόταση

(1)

Αναλγητικά-αντιπυρετικά

(3)

Ισχυρά αναλγητικά µη οπιούχα

(2)

Σπασµολυτικά

(1)

Αντιεµετικά και κατά του ιλίγγου

(3)

Ενέσιµο κορτικοστεροειδές

(2)
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Οξυγονούχο ύδωρ (200 00)

(1)

Ιώδιο (100 00)

(1)

Μερκουροχρώµ(ΙΟΟΟΟ)

(1)

Οινόπνευµα (200 00)

(1)

Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων (2)

(2)

Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη 2%

(1)

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook

(1)

Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσµος

(2)

Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι - πόδι)

(2)

Γάζες αποστειρωµένες

(5)

Αυχενικό περιλαίµιο

(1)

Βαµβάκι

(2)

Γάντια πλαστικά µιας χρήσεως

(10 ζεύγη)

Ελαστικός επίδεσµος κοινός

(2)

Επίδεσµοι κοινοί

(10)

Λευκοπλάστης

(2)

Gauz Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε λιπαρή
ουσία νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα

(5)

Ψαλίδι κοινό

(1)

Στηθοσκόπιο

(1)

Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Μανόµετρο αρτηριακής πίεσης

(1)

θερµόµετρο κοινό

(2)

θερµόµετρο υποθερµίας

(1)

Αεραγωγός τύπου Guedel

(1)
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Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU)
Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 21/2 λίτρα µε
µειωτήρα πίεσης

(1)

(1)
(5)

Σύριγγες µιας χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ

ΦΟΡΗΤΟΎ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(ΚΥTΙΑ)

Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά

(1)

Αναλγητικά

(1)

Ενέσιµο κορτικοειδές

(1)

Σύριγγες 5<χ

(2)

Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων

(2)

φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης
(1)

οξυγόνου
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου
ΒΡΟΟΚ

(1)

Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel

(1)

Συσκευή ανάνηψης δια χειρός ΑΜΡU

(1)

Κοινοί επίδεσµοι

(5)

Γάζες αποστειρωµένες πακέτα

(2)

Ελαστικός επίδεσµος

(1)

Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και
φυτικά έλαια για έγκαυµα

(2)

Mercurochrom

(50 cc)

Οξυζενέ

(50 cc)
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Οινόπνευµα

(50 cc)

Λευκοπλάστης

(1)

Ψαλίδι κοινό

(1)

Ο εξοπλισµός θα είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των
εργασιών. Η κατοχή του εξοπλισµού από τον µειοδότη θα αποδεικνύεται επί
ποινή αποκλεισµού της προσφοράς τους µε τιµολόγια αγοράς ή µισθωτήρια
συµβόλαια νοµίµως θεωρηµένα.
Οργάνωση και υποδοµή του διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση του έργου
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι :
∆ιάθεση επιπλέον και εφεδρικού µηχανολογικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων
σύγχρονης τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές µε το
αντικείµενο του έργου. Ο επιπλέον και ο εφεδρικός µηχανολογικός εξοπλισµός που
θα προσφερθεί από τους υποψήφιους θα πρέπει να αποδεικνύεται µε κατάλληλα
έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση) ότι θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του
ναυαγοσωστικού έργου στο ∆ήµο Ρεθύµνου είτε αυτός είναι ιδιόκτητος είτε
µισθωµένος. Για τη µίσθωση θα πρέπει να προσκοµιστούν νοµίµως θεωρηµένα
µισθωτήρια συµβόλαια 5 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών
ΑΡΘΡΟ 7ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7.1.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη <Οικονοµική Προσφορά> περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον (υπό) φάκελο Οικονοµική
Προσφορά .
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. Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο σε µορφή pdf το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, τoν πίνακα της
οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα είναι στα συνηµµένα
έγγραφα του συστήµατος. Στο εν λόγω υπόδειγµα θα συµπληρώνεται η οικονοµική
προσφορά: α) αναλυτικά και β) συγκεντρωτικά όπως ακριβώς θα είναι στην ειδική
φόρµα του συστήµατος.
Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα
τιµολογίου και προϋπολογισµού προσφοράς σε Ευρώ, για την εκτέλεση
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προσφερόµενων εργασιών µε διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από 01-06-2016 έως
30-09-2016 ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής
της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 15η Οκτωβρίου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α.
Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να
λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το
κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
•
•
•
•
•

•

την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού.
τα έξοδα κίνησης του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και το τακτικό
service και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
τον καθαρισµό του εξοπλισµού.
την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και
διάφορα συναφή τέλη και φόροι
την αµοιβή (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούµενου
προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση
του.
το “management” του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη,
παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασµός των
εργασιών, κ.λπ).

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :
•

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν τη διάθεση στη
χρήση του αναδόχου, άνευ ανταλλάγµατος, κατάλληλου χώρου για τη
στάθµευση του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των
εργασιών , χωρίς όµως να φέρει ευθύνη για τη φύλαξη του.

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή όπως ορίζεται κατωτέρω :
7.1.2 Τιµές
- Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθµητικώς.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ,
µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω
εάν είναι µικρότερο του πέντε.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της
οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ.
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Οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς
ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεµάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν
αυτοµάτως από το σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και εµφανίζονται στην εκτύπωση.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
- Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισµού
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη σχετική µελέτη.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,
µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο
όργανο.
Επισηµαίνεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα
σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισµού
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον ∆ήµο πριν
από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο
από την διακήρυξη (επιπλέον 60 ηµέρες). Μετά την λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την πάροδο
ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο αναδειχθείς µειοδότης.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της. Μετά την κατάθεση της προσφοράς
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις
δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού,
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην
Ελληνική και µόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσηµα µεταφρασµένα (εκτός
ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που µπορούν να
δίδονται στην Αγγλική)
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∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΆΡΘΡΟ 8ο - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 06/06
/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και κρίσης των αποτελεσµάτων, 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 (υπό)φακέλων <∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά>.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 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 (υπο)φακέλων ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 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.
ΆΡΘΡΟ 9ο - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Οι αρµόδιες επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισµού και αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών, που έχουν ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της,
πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών στα
διάφορα στάδια.
• Οι αρµόδιες επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισµού και αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν
σε έντυπη µορφή σύµφωνα µε την διακήρυξη στα διάφορα στάδια του διαγωνισµού
τα οποία υποβάλλουν για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή.
• Η αναθέτουσα αρχή 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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• Οι αρµόδιες επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισµού και αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες
– οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσµιών που τους ορίζονται.
ΆΡΘΡΟ 10ο – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως
άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον
διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ < εξής. Αν κανένας από τους
διαγωνιζόµενους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
10.2 Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆ . 118/07
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής όταν δεν πληρούνται τα στη
διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07.
10.3 Εάν δεν υποβληθούν προσφορές στον διαγωνισµό ή οι υποβληθείσες προσφορές
είναι ακατάλληλες ή απαράδεκτες, µε απόφαση του το αρµόδιο όργανο (∆ηµοτικό
Συµβούλιο), µπορεί κατά την κρίση του να προσφύγει στις διαδικασίες της απευθείας
διαπραγµάτευσης, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της παρούσας
διακήρυξης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΆΡΘΡΟ 11ο – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την υποβολή προσφορών ο ∆ήµος διατηρεί, το δικαίωµα υποβολής
διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους προκειµένου να διευκρινίσει
τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα).
11.1 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε βάση την από άποψη τεχνικοοικονοµικά
συµφερότερη προσφορά.
11.2 Για την επιλογή της τεχνικοοικονοµικά συµφερότερης προσφοράς
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους
καθοριζόµενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως
επουσιώδεις ή επιθυµητοί.
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11.3 Για την επιλογή του ανάδοχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση,
βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού κάθε προσφοράς βάσει των
τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι συµµετέχοντες νόµιµα
και σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και
κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει η κάθε προσφορά, θα γίνει µε
κριτήρια και µεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.
11.4 Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής
διακήρυξης, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά
απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόµενες
διαδικασίες αξιολόγησης και δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική προσφορά αλλά
επιστρέφεται.
11.5 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε βάση την από άποψη τεχνικοοικονοµικά
συµφερότερη προσφορά για τον ∆ήµο. Για την ανάδειξη της συµφερότερης
προσφοράς, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή
αξιολόγησης για ανάθεση του έργου µε βαθµολογία κριτηρίων που απαρτίζονται στις
κάτωθι οµάδες :

Α/Α
1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Εξοπλισµός που διατίθεται για την εκτέλεση του έργου. (∆ιάθεση
του ελάχιστου απαιτούµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4
της συγγραφής υποχρεώσεων ) Χρόνος κτήσης εξοπλισµού ή
συµβόλαια µίσθωσης του εξοπλισµού. Υποχρεωτικά θα
συνοδεύονται από φωτοτυπίες ή πρωτότυπα τιµολόγια της αγοράς
για τον εξοπλισµό και άδειας για τη σωστική λέµβο. Το
πρόσφατο του χρόνου κτίσης θα αξιολογηθεί θετικά
Προηγούµενη Εµπειρία του διαγωνιζόµενου στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό σε παροχή αντίστοιχων εργασιών, ικανότητα και
διαγωγή. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε κατάλληλα έγγραφα
π.χ. συµβάσεις (αριθµός συµβάσεων και ύψος αυτών, όπου η
πολλαπλές συµβάσεις θα βαθµολογούνται µε συντελεστή
βαρύτητας 60% και το ύψος των συµβάσεων µε συντελεστή
40%), βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

20%

35%

3

Υ Εµπειρία των ναυαγοσωστών που θα διαθέσει ο διαγωνιζόµενος
για την εκτέλεση του έργου. Υπεύθυνη δήλωση µε ονοµαστική
κατάσταση ότι τουλάχιστον οι 6 από τους προβλεπόµενους
ναυαγοσώστες θα έχουν εµπειρία τουλάχιστον 5 περιόδων. Η
επιπλέον εµπειρία και µέχρι του αριθµού των 10 ναυαγοσωστών
θα αξιολογηθεί θετικά µε ποσοστό 5% επιπλέον ανά
ναυαγοσώστη από τους 6 ως τους 10.

4

Τεχνολογικό επίπεδο και διάθεση εφεδρικού µηχανοκίνητου
προσφερόµενου εξοπλισµού (ταχύπλοα, οχήµατα µε δυνατότητα
κίνησης στην άµµο, αυτοκίνητα για µεταφορά προσωπικού και
υλικών για άµεση αντιµετώπιση πιθανόν αναγκών) για την
εκτέλεση των εργασιών. Ο εφεδρικός ή ο επιπλέον
µηχανοκίνητος εξοπλισµός (ιδιόκτητος ή µισθωµένος) που θα
προσφερθεί θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα χρησιµοποιηθεί
µόνο για το συγκεκριµένο έργο και όχι για οποιαδήποτε άλλη
χρήση. (∆ήλωση για τα σκάφη στην αρµόδια λιµενική αρχή , για
οχήµατα και εξοπλισµό υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Ο
επιπλέον προσφερόµενος µηχανοκίνητος εξοπλισµός θα
αξιολογηθεί θετικά µε ποσοστό 3% για κάθε ένα από αυτά και
µέχρι του αριθµού των 10 .

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει βάσει των ανωτέρω κριτηρίων τα
οποία θα βαθµολογηθούν σε κλίµακα 0-100 και συντίθενται µε τους συντελεστές
βαρύτητας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
Η συνολική Βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα Τ
Τ = (20% Χ α1 )+ (35%Χ α2) +( 20%Χ α3) + (25%Χ α4)
Τεχνική προσφορά που θα συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία (Τ) µικρότερη από 60
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν συνεχίζει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού.
Τελική αξιολόγηση προσφοράς
Στο τελικό στάδιο γίνεται ο υπολογισµός τελικού βαθµού αξιολόγησης (Λi) των
προσφορών. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης προσφορών (Λi) που θα δοθεί στον κάθε
διαγωνιζόµενο και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη, προκύπτει από τον
τύπο :
Λi = 0,70 * ( Ti / Tmax ) + 0,30 * (Kmin/Ki)
όπου:
Tmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Ti η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή
Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i
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20%

25%

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ.

ΆΡΘΡΟ 12ο –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΜΒΑΣΗ
Η επιτροπή διαγωνισµού µε γνωµοδότησή µετά το πέρας όλων των σταδίων
υποβάλλει τα πρακτικά στην οικονοµική επιτροπή για έγκριση ή µη αυτών.
Μετά την ανωτέρω έγκριση, στον αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η
κατακύρωση της εργασίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει
τουλάχιστον το περιεχόµενο της εργασίας, την τιµή, την συµφωνία της κατακύρωσης
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων
αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία
υπογραφής της σύµβασης.
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση
ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
ΆΡΘΡΟ 13ο - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
13.1.Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής
του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συµπληρώνοντας την
ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο µε µορφή
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα
έναρξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της ηµέρας
έναρξης υποβολής των προσφορών.. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική
απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που
η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε
µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε
αυτόν Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την
ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική
Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε
άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά
από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του
άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Ν. 3886/20 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως
ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του
ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης
µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της
ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.
13.2 .Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνουν
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσουν
και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των
ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής/ένστασής τους
ΆΡΘΡΟ 14ο – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ( συµµετοχής και καλής εκτέλεσης)
14.1
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και απευθύνεται προς τον
∆ήµο Ρεθύµνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός του ΦΠΑ, δηλαδή σε ευρώ:
130.081,30 Χ 2%, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια δύο Ευρώ κατόπιν στρογγυλοποίησης
(2.602,00 Ευρώ).
β. Η εγγύηση συµµετοχής, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της
[31]

σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συµµετεχόντων που έλαβαν µέρος στον
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται (εκτός της περίπτωσης που εκδίδεται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού ), πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται σε αυτές επί ποινή αποκλεισµού τα
ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Τον ∆ήµο προς τον οποίο θα απευθύνεται
4. Τον αριθµό της εγγύησης
5. Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
7. Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο της εργασίας και την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, ήτοι η συνολική ισχύς της
εγγύησης θα είναι εκατόν είκοσι -120- ηµέρες από της διενέργειας του διαγωνισµού ή
τυχόν επαναλήψεως αυτού.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
14.2
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας,
χωρίς τον Φ.Π.Α.
2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης
3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο
εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο µήνες µετά την περάτωση του
συµβατικού αντικειµένου.
5. Είναι δυνατή κατά την διάρκεια εφαρµογής της σύµβασης η αντικατάσταση της
ανωτέρω εγγύησης µε ισόποση κράτηση (χρηµατική εγγύηση) εξ αυτών που έχει
λαµβάνειν ο ανάδοχος.
14.3
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Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων το Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997
(Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στον ∆ήµο
Ρεθύµνης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα
τουλάχιστον µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η
παρούσα διακήρυξη.
14.4
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η
ανάθεση του έργου, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό,
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.
ΆΡΘΡΟ 15ο – ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15.1. Χρόνος έναρξης και εκτέλεσης των εργασιών
15.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της εργασίας µε τον ανάλογο
εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του.
Πάντως ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των εργασιών σε ακριβή ηµεροµηνία
που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου.
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι
δεκαεπτά (17) ναυαγοσώστες εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια από
Λιµενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ µέχρι και δύο µήνες µετά τη λήξη της
σύµβασης.
Το ίδιο ισχύει και για τους επιπλέον ναυαγοσώστες που θα δηλώσει ο ανάδοχος
ότι θα απασχολήσει είτε για την κάλυψη των ρεπό είτε για την κάλυψη των
αδειών των βασικών ναυαγοσωστών.

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη
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1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιµότητα µε ένδυµα κολύµβησης καθόλη τη
διάρκεια της υπηρεσίας του και µπορεί να περιπολεί µε σωστική λέµβο
κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος
βάθρου ναυαγοσώστη από 10:30 π.µ. έως 17:30 µ.µ και για 7 ηµέρες την
εβδοµάδα.
2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους
λουόµενους, είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη
παράλληλη εργασία.
3. Σε πέντε επιλεγµένα σηµεία όπου θα µπει βάθρο ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί
εξοπλισµός, ο οποίος θα παρασχεθεί εξ’ ολοκλήρου από το δήµο Ρεθύµνης, για
την διευκόλυνση των ΑµεΑ να προσεγγίσουν την παραλία ως λουόµενοι. Στις
υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη στα συγκεκριµένα σηµεία θα είναι και η
φροντίδα για την ορθή χρήση και προστασία του εν λόγω εξοπλισµού.
15.1.2 ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του
∆ήµου κατάσταση που να εµφανίζει τον αριθµό επαγγελµατικής άδειας του
κάθε ναυαγοσώστη καθώς και το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού που
θα χρησιµοποιήσει.
15.1.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 400 Ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για πέντε (5)
συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης
άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και
εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις .
15.1.4 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά
και στις οικονοµικές προσφορές ρητά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και
των συµβατικών τευχών της.
15.1.5 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πέραν της
συµβατικής προθεσµίας και την από την υπηρεσία ανακοινωµένη ηµεροµηνία
και µετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο
ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
15.1.6 Η χρονική περίοδος της φύλαξης των ακτών (ναυαγοσωστικής κάλυψης)
καθορίζεται βάσει των κείµενων διατάξεων (Π.∆. 23/2000) τεσσάρων (4) µηνών από
01-06-2016 έως 30-09-2016 ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 15η Οκτωβρίου.

15.1.7 Η σύµβαση καλύπτει το έτος 2016
15.1.8 Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας αρχίζει από 01/06/2016 και λήγει στις 3009-2016.
15.2 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Ειδικότερα, περί του τρόπου και των µέσων εκτέλεσης της εργασίας ναυαγοσωστικής
κάλυψης των ακτών του ∆ήµου Ρεθύµνης προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών
στοιχείων ως και στα παραρτήµατα I και II της µελέτης.
ΆΡΘΡΟ 16ο – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη από τη
µίσθωση του αιγιαλού.
Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις παρεχόµενες εργασίες θα καταβάλλεται µε
Χρηµατικό Ένταλµα ανά τριάντα (30) ηµέρες, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα σε βάρος του
αναδόχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς
πληρωµή ποσό εκτός και η αιτία της ποινικής ρήτρας δικαιολογεί τη µη χορήγηση της
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών
εκτελεσθέντων εργασιών είναι βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την
αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου, αντίστοιχος λογαριασµός (πιστοποίηση) των
εργασιών, το τιµολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει
την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας και βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς
οργανισµούς (OAEE κ.λ.π.).
ΆΡΘΡΟ 17ο - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012)
.
ΆΡΘΡΟ 18ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΦΜ : 997820861, ∆ΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του ∆ήµου ως
εξής:
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ- ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο ∆ήµο τις
εργάσιµες µέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2831341049, 2831341041, 2831341038.
Κατά τα λοιπά και όσοι όροι δεν περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, αναφέρονται
στα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
ΆΡΘΡΟ 19ο
1. Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να προβεί στην κατακύρωση του
διαγωνισµού και στην περίπτωση κατάθεσης µιας µόνο προσφοράς ή και στην
περίπτωση παραµονής µόνο µιας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων
σταδίων του διαγωνισµού..
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2. Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ’
αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες.
3.Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε την σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην
παρούσα, φακέλων προσφοράς κ.λ.π..
4. Εναλλακτικές προφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπόψη. ΄ Εάν οι κύριες και οι
εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους
διαγωνιζόµενους, καµία από αυτές δεν λαµβάνεται υπ΄ όψη.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Ρήτρες
20.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο
εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του. Ο
ανάδοχος οφείλει για την έναρξη των εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα
ανακοινώσει η υπηρεσία του ∆ήµου.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 400 Ευρώ για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης και για πέντε (5) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την
διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται
έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
20.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του
υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ’ αναλογία µε τις κείµενες
διατάξεις των ΟΤΑ.
20.3 Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση των
εργασιών «Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου 2016».
20.4 Η ∆ηµοτική αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο
ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και µετά από συνεχή επανάληψη της
αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει
µε εξώδική διαµαρτυρία και σε προθεσµία πέντε ηµερών, να υποβάλλει τις απόψεις
του εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Άλλα στοιχεία
21.1 O ∆ήµος δικαιούται να υπαναχωρήσει στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον
ανάδοχο, σε περίπτωση που επιστρέψει η διαχείριση των παραλιών στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο και πάψει ο ∆ήµος να έχει την ευθύνη τους, οπότε δεν θα
έχει και την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψής τους.
21.2 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού
και στην περίπτωση που κατατεθεί µία µόνο προσφορά στο διαγωνισµό ή
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παραµείνει µόνο µία έγκυρη προσφορά στην διαδικασία των διάφορων
σταδίων του διαγωνισµού.
21.3

∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το
σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και τα
συµβατικά τεύχη της.

Ρέθυµνο 17/04/2016
Ο Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης
Στυλιανός Αρκ. Σπανουδάκης
`
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

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)
.......................…………………………………..

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
2

4

ο.π. υποσ. 3.
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α
τμήμα/τα ...............7
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 μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
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.

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το
άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
6
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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, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της10.

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 εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

10

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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.
11
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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: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης8)ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα
οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
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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