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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιλογής  Αναδόχου   για  την  «Προμήθεια  -  εγκατάσταση  -  
λειτουργία  εξοπλισμού  και  λογισμικού  του  Παρατηρητηρίου  
Ηλεκτρονικών  Θαλάσσιων  διαδρομών»  που  υλοποιείται  στα  πλαίσια  του 
έργου Mediterranean Electronic Marine Highways Observatory – (MEMO).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
• του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο 

209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
• την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών
• την υπ’ αριθμόν  2/2012  μελέτη της  υπηρεσίας 
• την αριθμό  19/2012  Απόφαση της  Δ.Σ.  του Δ.Λ.Τ.Χ.  σχετικά με την έγκριση 

των συντασσόμενων τευχών μελέτης 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Ηρακλείου Κρήτης

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του πακέτου εργασίας C4 
με  τίτλο:  Development  and Implementation  of  the  MEMH Observatory system.  Η 
προμήθεια  –  εγκατάσταση  –  λειτουργία  εξοπλισμού  και  λογισμικού  του 
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Θαλάσσιων διαδρόμων εντάσσεται  στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Χερσονήσου  (Δ.Λ.Τ.Χ.),  στο 
Ευρωπαϊκό έργο MED Mediterranean  Electronic  Marine  Highways  Observatory – 
(MEMO), όπου συμμετέχει το Δ.Λ.Τ.Χ., ως εταίρος της κοινοπραξίας.

Το έργο βασίζεται σε εμπειρίες και αποτελέσματα προερχόμενα από το προηγούμενο 
έργο ΑΕΜ – ΜΕD INTEREGG IIIB MEDOCC και το οποίο θα αξιοποιήσει το σύστημα 
AEM – MED εμπλουτίζοντας το με νέα εργαλεία και υπηρεσίες επικεντρωμένες στην 
πρόληψη  των  κινδύνων  της  ναυσιπλοΐας  και  στον  τοπικό  σχεδιασμό  έκτακτης 
ανάγκης. Το AEM – MED  είναι ένα καινοτόμο σύστημα ενημέρωσης και υποδομής 
της  ναυσιπλοΐας,  το  οποίο  ενσωματώνει  την  περιβαλλοντική  διαχείριση  και  τα 
συστήματα προστασίας με τις τεχνολογίες ασφαλείας πλοήγησης στη ναυτιλία (A.I.S., 
VTIS)  για  την  παροχή  αναβαθμισμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών  και  υψηλότερων 
κριτηρίων  ασφάλειας  πλοήγησης,  ενιαία  προστασία  του  περιβάλλοντος  και 
ουσιαστική ανάπτυξη των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων. Το έργο εστιάζεται στην 
αναβάθμιση  των  υφιστάμενων  συστημάτων  θαλάσσιας  πληροφόρησης  και 
υποδομών  που  δημιουργήθηκαν  στα  πλαίσια  του  AEM  MED  με  πέντε  νέους 
τοπικούς  /  γεωγραφικούς  κόμβους  και  στην  παροχή  επιπρόσθετων  υπηρεσιών 
(A.I.S.  CLASS  B,  συσχέτιση  στοιχείων  μεταξύ  των  σημάτων  των  radar  και  των 
μετεωρολογικών δεδομένων, εφαρμογή για μεγάλου βεληνεκούς A.I.S., ενσωμάτωση 
με  το  σύστημα  έγκαιρης  ειδοποίησης  και  των  τοπικών  σχεδιασμών  πρόληψης. 
Διαχείριση  στόλου  κτλ).  Επιπλέον,  προβλέπεται  η  δημιουργία  του  Μεσογειακού 
Θαλάσσιου  Ηλεκτρονικού  Πιλοτικού  Παρατηρητηρίου  (ΜΕΜΟ)  το  οποίο  θα 
αναγνωρίζει,  θα καταγράφει και  θα ενσωματώνει στο σύστημα MEMH βελτιωμένα 
συστήματα προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τεχνολογίες ασφαλούς 
ναυσιπλοΐας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». 
Ο Ανάδοχος, που θα επιλεγεί θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του: 

Component:  C4:  Development  and  Implementation  of  the  MEMH  Observatory 
system  

που αφορά : 
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Ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου MEMH  που αποτελείται από το κέντρο 
δεδομένων στον Οργανισμό Λιμένα  Πειραιά, σταθμών βάσης (base stations)  και 
κέντρων  πληροφόρησης  στις  χώρες  εταίρους  του  έργου  ΜΕΜΟ   για  την 
παρακολούθηση  σε πραγματικό χρόνο της  συνολικής κίνησης των πλοίων στην 
Μεσόγειο  και  ην  συλλογή στατιστικών στοιχείων για  τη  φύση και  την  έκταση της 
ναυσιπλοΐας στις περιοχές του έργου.

Τα  παραδοτέα  του  Αναδόχου  αφορούν:  Ένα   RADAR,  λογισμικό  για  RADAR, 
διασύνδεση  του  υπό  προμήθεια  υλικού  με  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του 
Παρατηρητηρίου  Ηλεκτρονικών  Θαλάσσιων  διαδρόμων  στα  πλαίσια  του  έργου 
ΜΕΜΟ  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  και  λειτουργία  αυτού,  συνολικού   προϋπολογισμού 
36.500,00 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγκατάσταση  του αναφερόμενου  εξοπλισμού θα πρέπει  να  πληροί  την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες τέχνης και τεχνικής. 

Στον εξοπλισμό  του αναφερόμενου συστήματος  θα  συμπεριλαμβάνονται 
όλα  τα  απαραίτητα  υλικά   και  μικρουλικά  (αισθητήρες  εξωτερικά  καλώδια 
κυματοδηγοί, βάθρα και  ιστοί  στήριξης  κ.λ.π.) , ενώ θα πραγματοποιηθούν όλες οι 
απαραίτητες  εργασίες  ώστε το  σύστημα να μπορεί  να λειτουργεί  στο περιβάλλον 
όπου  θα  εγκατασταθεί,  συνεχώς  και  χωρίς  την  ανάγκη  επιτόπιας  παρουσίας 
προσωπικού.

Αποτελεί  πλήρη  ευθύνη  και  αρμοδιότητα  του  αναδόχου  η  ασφαλή 
ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων, που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με την 
παρούσα, από το πλέον ευχερές.

Οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις κλπ. θα εξασφαλιστούν 
με αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου. 

Όλα τα τμήματα του εξοπλισμού εξωτερικού χώρου θα πρέπει να αντέχουν 
στις συνθήκες περιβάλλοντος, οι οποίες  επικρατούν στις αντίστοιχες θέσεις όπου τα 
τμήματα αυτά του εξοπλισμού θα εγκατασταθούν, χωρίς καμία βλάβη ή μείωση της 
απόδοσής  τους.  Ο  εξοπλισμός  θα  πρέπει  να  διαθέτει  προστασία  από  διάβρωση 
(corrosion),  έντονη  ηλιακή  ακτινοβολία,  αντίξοο  θαλάσσιο  κλίμα,  μεταβολές 
θερμοκρασίας και επιδράσεις από σκόνη και άμμο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Λήξη όχι αργότερα από τις 29 Μαρτίου 2012.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  υπό  την  παρούσα  διακήρυξη  «Προμήθειας  – 
εγκατάστασης  –  λειτουργίας»  ανέρχεται  στο  ποσό  των  τριάντα  έξι  χιλιάδων, 
πεντακοσίων  ευρώ  (36.500,00  €),  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  23%,  και  η 
χρηματοδότηση είναι κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από εθνικούς 
πόρους.

ΑΡΘΡΟ 6. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός ακολουθεί  την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού (πρόχειρου 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

1. στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004.
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2. στο Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

3. στο Ν. 2362/95.

4. στο Π.Δ. 60/07.

5. στο Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου,  στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου 
και θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών ή κοινοπραξίες  φυσικών προσώπων της  ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που 
αφορά  η  παρούσα  δεν  επιφυλάσσεται  με  νομοθετικές,  κανονιστικές  ή  διοικητικές 
διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν 
σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της 
ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή 
τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

3. Όσοι  έχουν  διαπράξει  βαρύ  επαγγελματικό  παράπτωμα  που  μπορεί  να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

4. Όσοι  τελούν  υπό  πτώχευση,  ή  εκκαθάριση,  ή  αναγκαστική  διαχείριση  ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  για  εκκαθάριση,  ή  αναγκαστική 
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία.

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή 
των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.

8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με 
τις παραπάνω κυρώσεις.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  θεωρείται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας   διακήρυξης.  Σε  περίπτωση  νομικών 
προσώπων,  θεωρείται  ότι  η   υποβολή  της  προσφοράς  και  η  συμμετοχή  στο 
διαγωνισμό  έχουν  εγκριθεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  συμμετέχοντος  νομικού 
προσώπου.

Οι προσφορές:

1. Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 
φέρουν την μονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο.

2. Υποβάλλονται  στην Ελληνική Γλώσσα και στα αγγλικά όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

3. Όταν περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

4. Είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να 
είναι  με  τα   ίδια  στοιχεία  εκτυπωτικής  μηχανής  και  μονογραμμένες  από  τον 
προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει 
τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση 
της προσφοράς.

5. Αφορούν ολόκληρο το έργο.

Επιπλέον:

1. Αντιπροσφορά  ή  τροποποίηση  της  προσφοράς  ή  πρόταση  που  κατά  την 
κρίση  της  επιτροπής  εξομοιώνεται  με  αντιπροσφορά,  είναι  απαράδεκτη  και  δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  αναφέρουν  στην  προσφορά 
τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή 
θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, με την υποβολή 
της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από 
κάθε  πλευρά  των  τοπικών  συνθηκών  εκτέλεσης  του  έργου,  κτλ  και  ότι  έχουν 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.

3. Εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της  διακηρύξεως  αυτής  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι  από  τα 
γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, τηλ. 2897029202 όλες  τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για 
το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται το αργότερο 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί 
για την παραλαβή των προσφορών.

Μετά  την  κατάθεση  και  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έχει 
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το  δικαίωμα και  αφού το  κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητήσει  από τον  προσφέροντα  την 
παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  της  προσφοράς  του.  Στην 
περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 
τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  διενέργειας  του 
Διαγωνισμού,  την  6η Μαρτίου  2012  ,  ημέρα   Tρίτη    και  ώρα  έναρξης 
υποβολής την 10:00 και  ώρα λήξης υποβολής την 11:00 στην έδρα της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός 
αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής των, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  για 
εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους.  Προσφορές  που  ορίζουν  μικρότερο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για  διάστημα εξήντα (60) ημερών κατά 
ανώτατο  όριο.  Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  στον  ανάδοχο 
μπορεί  να γίνει  και  μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,  δεσμεύει  όμως τον 
προσφέροντα  μόνο  εφόσον  αυτός  το  αποδεχτεί.  Οι  διαγωνιζόμενοι  δεν  έχουν 
δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. Σε 
περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε 
κυρώσεις  και  ειδικότερα  πέραν  των  άλλων  σε  έκπτωση  και  απώλεια  κάθε 
δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε παραδοτέο θα εκφράζονται 
σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορά  που  δε  δίδει  τιμή  σε  Ευρώ ή  δίδει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για  την  παράταση  αυτή,  να  υποβάλλουν  νέους  πίνακες  τιμών  ή  να  τους 
τροποποιήσουν.

Δεν  γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  μέρος  της  «Προμήθειας  –  εγκατάστασης  – 
λειτουργίας».

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
μικρότερο  του  90%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  της  «Προμήθειας  – 
εγκατάστασης – λειτουργίας», κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα 
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παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των στελεχών της Ομάδας «Έργου». Επιτρέπεται 
η  υποβολή  οικονομικής  προσφοράς  μικρότερης  από  το  90%  του  συνολικού 
προϋπολογισμού  της  «Προμήθειας  –  εγκατάστασης  –  λειτουργίας»,  με  την 
προϋπόθεση  της  επαρκούς  αιτιολόγησης,  η  οποία  θα  τεθεί  στην  κρίση  της 
επιτροπής. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει μη επαρκή την αιτιολόγηση μπορεί 
να  απορρίψει  την  προσφορά.  Επιτρέπεται  η  υποβολή  προσφοράς  με 
προϋπολογισμό μεγαλύτερο της «Προμήθειας – εγκατάστασης – λειτουργίας».  

Αναπροσαρμογή  της  τιμής  δεν  επιτρέπεται  κατά  τη  διάρκεια  της  «Προμήθειας  – 
εγκατάστασης – λειτουργίας». Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών 
απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 14. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η 
καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς 
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη ελληνική μετάφραση καθώς 
επίσης και τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να 
είναι  στην  Αγγλική  γλώσσα.  Οι  προσφορές  κατατίθενται  μέσα  σε  σφραγισμένο 
φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του 
διαγωνιζόμενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Επιλογή  Αναδόχου  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  –  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  –  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»:  «Προμήθεια  –  εγκατάσταση  –  λειτουργία 
εξοπλισμού  και  λογισμικού  του  Παρατηρητηρίου  Ηλεκτρονικών  Θαλάσσιων 
διαδρόμων,  που  υλοποιείται  στα  πλαίσια   του  έργου   Mediterranean  Electronic 
Marine Highways Observatory – (MEMO)».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /____

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται  από ειδική συνοδευτική επιστολή,  στην 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που 
υποβάλλει  την  προσφορά.  Στην  επιστολή  αυτή  συμπεριλαμβάνονται  Στοιχεία  του 
προσφέροντος  (επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν 
διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του  διαγωνιζόμενου,  όνομα  αρμοδίου 
προσώπου για την προσφορά). 

Ο  ενιαίος  φάκελος  κάθε  προσφοράς  περιλαμβάνει  τρεις  επιμέρους 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα:

1. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)

2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)

3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).
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Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον:

1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Δεν  θα  ληφθούν  υπόψη  προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  από  την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας  Επιτροπής  εξομοιώνεται  με  αντιπροσφορά  είναι  απαράδεκτη  και  δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

1. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα 
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν

 α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και

 β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.

2. Κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  υποβάλλει,  Υπεύθυνη  Δήλωση  του 
ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι:

- H  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  τις  παρούσας 
πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση.

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και 
ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών.

- Δεν  αποκλείστηκε  τελεσίδικα  από Δημόσια  Υπηρεσία ή  Ν.Π.Δ.Δ.  ή Ο.Τ.Α. 
γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

- Διαθέτει  την  κατάλληλη  υποδομή  που  κρίνεται  αναγκαία  για  την  επιτυχή 
υλοποίηση του έργου.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/ Άλλα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει:

- Αποδεικτικό παροχής πιστοποιημένων υπηρεσιών κατά ISO 9001:2000

- Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.1599/1986,  όπου  δηλώνει  ότι  διαθέτει  τμήμα 
τεχνικής  υποστήριξης  αποτελούμενο  από  τεχνικό  προσωπικό  εξειδικευμένο  στην 
υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων ναυσιπλοΐας για τουλάχιστον 10 έτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο  υποφάκελος  «Τεχνική  Προσφορά»  θα  περιλαμβάνει  το  συμπληρωμένο 
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  του  υποψήφιου  αναδόχου 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Ο  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνει  την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του  υποψηφίου  αναφερόμενη  στο  σύνολο  της  «Προμήθειας  – 
εγκατάστασης – λειτουργίας» και το ποσοστό έκπτωσης. 

Το ποσό πλέον ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ποσό, αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικά.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  μεταξύ  του  ποσού  ολογράφως  και  αυτού 
αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως.

Απαγορεύεται  με  ποινή  αποκλεισμού  η  οικονομική  προσφορά  για  τμήμα  της 
«Προμήθειας  –  εγκατάστασης –  λειτουργίας»,  όπως και  διαφορετική  σε  ποσοστό 
έκπτωση ανά φάση της «Προμήθειας – εγκατάστασης – λειτουργίας». Η οικονομική 
προσφορά  θα  υποβληθεί  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  Παράρτημα  με  τίτλο: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι  προσφορές  γίνονται  δεκτές  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  που  συνεδριάζει 
δημόσια μέχρι την οριζόμενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών. 

Όταν  περάσει  η  ώρα  που  αναφέρεται  στη  διακήρυξη  κηρύσσεται  η  λήξη  της 
παράδοσης των προσφορών απαγορευομένης για οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής 
μεταγενέστερης προσφοράς. 

Μετά  τη  λήξη  της  παράδοσης  των  προσφορών  γίνεται  από  την  επιτροπή  η 
αποσφράγιση  των  εξωτερικών  φακέλων.  Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται  οι 
υποφάκελοι  Α κατά σειρά επιδόσεως ενώ οι  υποφάκελοι  Β και  Γ  που έχουν την 
τεχνική και την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι.

Η  επιτροπή  μυστικώς  συνεδριάζουσα  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  των 
διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθησομένους.

Εν  συνεχεία  ανακοινώνονται  τα  ονόματα  όσων  αποκλείσθηκαν  και  ο  λόγος  του 
αποκλεισμού  τους.  Σε  περίπτωση  που  απορριφθούν  συμμετέχοντες,  δεν 
αποσφραγίζονται  οι  οικείοι  υποφάκελοι  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική 
Προσφορά», αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι στους διαγωνιζόμενους, των οποίων οι 
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες. 

Ακολούθως,  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  τους 
υποφακέλους Β. Ακολουθεί η εξέταση, η αξιολόγηση του περιεχομένου του Φακέλου 
«Τεχνική  Προσφορά» σε  κλειστή  συνεδρίαση,  καθώς  και  η  εξέταση  της  τεχνικής 
προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου.

Κατά  την  αξιολόγηση των  τεχνικών  προσφορών συντάσσεται  από την  Επιτροπή 
Πίνακας  για  κάθε  ένα  των  διαγωνιζομένων,  με  τις  απαντήσεις  στα  αιτήματα  των 
απαντητικών δελτίων.

Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  τους 
Φακέλους  «Οικονομική  Προσφορά».  Ακολουθεί  η  εξέταση  και  αξιολόγηση  του 
περιεχομένου  του  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  σε  κλειστή  συνεδρίαση  και 
συμπληρώνεται ο πίνακας της αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά 
την  κρίση  της  επιτροπής,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις 
προδιαγραφές  της  διακήρυξης  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Αντίθετα  δεν 
απορρίπτονται  προσφορές  εάν  οι  παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις  που κρίνονται  ως 
επουσιώδεις,  οπότε  θεωρούνται  αποδεκτές.  Αποκλίσεις  από  τους  όρους  της 
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διακήρυξης  που  χαρακτηρίζονται  από  την  παρούσα  ως  απαράβατοι  όροι  είναι 
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

Σε  περίπτωση  που  κατά  τη  διαδικασία  ελέγχου  των  προσφορών  προκύψουν 
απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στην εκπλήρωση 
των υποχρεωτικών απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναφέρονται στο 
«ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

ΑΡΘΡΟ 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ανάδοχος του έργου κηρύσσεται αυτός που προκύπτει μειοδότης από τον πίνακα της 
επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που 
έκανε το διαγωνισμό, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  Τα πρακτικά  του διαγωνισμού  μετά  των τυχόν ενστάσεων,  επί  των 
οποίων  πρέπει  να  λάβει  αιτιολογημένη  απόφαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο, 
αποστέλλεται στην Περιφέρεια Κρήτης για επικύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  αναδόχου  θα  υπογραφεί  σύμβαση.  Η 
σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από 
το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Ο ανάδοχος του  διαγωνισμού  καλείται  να  προσέλθει  στα  γραφεία  του  Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και σε χρόνο όχι μικρότερο των δύο (2) ημερών ούτε 
μεγαλύτερο  των  δέκα  (10)  ημερών  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης, 
προσκομίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου είτε από τον Ανάδοχο, είτε από 
τις συμπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για 
λογαριασμό  του  Αναδόχου  ή  της  ένωσης  προσώπων,  θα  παραδίδεται  στην 
Αναθέτουσα  Αρχή.  Τα  πνευματικά  και  συγγενικά  δικαιώματα  για  την  με 
οποιονδήποτε  τρόπο,  χρήση  και  εκμετάλλευση  του  υλικού  αυτού  ανήκουν 
απεριορίστως  και  αποκλειστικώς  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  του  Αναδόχου 
παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος.
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ΑΡΘΡΟ 22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η  πληρωμή  του  Συμβατικού  Τιμήματος  της  «Προμήθειας  –  εγκατάστασης  – 
λειτουργίας» θα γίνει, ως εξής:

Με  την  ολοκλήρωση  κάθε  παραδοτέου  της  «Προμήθειας  –  εγκατάστασης  – 
λειτουργίας»,  συντάσσεται,  από  την  αρμοδίως  οριζόμενη  επιτροπή,  πρακτικό 
οριστικής παραλαβής, πιστοποιούνται οι υπηρεσίες του Αναδόχου και εξοφλείται το 
συνολικό ποσό της αμοιβής του παραδοτέου που υλοποιήθηκε.

Η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του πρωτοκόλλου 
παραλαβής  της  αρμόδιας  επιτροπής  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται  ότι  η  καθαρή  αξία  των  παραστατικών  υπόκεινται  σε  παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του 
διαγωνισμού  αρχικού  και  ενδεχόμενα  επαναληπτικού,  και  τα  έξοδα  του 
συμφωνητικού  με  τα  απαραίτητα  αντίγραφα,  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  που  του 
κατακυρώθηκε οριστικά το έργο.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  31ης  Μαρτίου  2004,  του  Ν. 
3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 
60/07, του Π.Δ. 28/80 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ.

ΑΡΘΡΟ 23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  υποχρεούται  ως  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στην  παροχή  όλων  των 
απαραίτητων  στοιχείων  για  την  υλοποίηση  της  Προμήθειας  –  εγκατάστασης  – 
λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  το  έργο  (τακτικές  και 
έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  αποτελεσματική  λήψη 
αποφάσεων.

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε 
παράβασης  ή  ζημιάς  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάσταση της.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  να  τα  αναφέρει  εγγράφως  και  να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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ΑΡΘΡΟ 25. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  Σύμβασης  αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο 
ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη 
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιασδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει 
μέρος ή το σύνολο του έργου που θα  εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεσή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 26. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Ο  ανάδοχος  της  «Προμήθειας»  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προσπαθούν  να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. 

Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο 
μέρη,  να  προβλεφθεί  στη  σύμβαση  προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην 
προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 27. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Ο  Εργοδότης  δικαιούται  να  ζητήσει  την  επαύξηση  του  συμβατικού 
αντικειμένου,  υπό  τους  όρους  και  περιορισμούς  που  προβλέπονται  στο  παρόν 
άρθρο.

2. Ειδικότερα,  ο  Εργοδότης  δικαιούται  να  ζητήσει  την  παροχή 
συμπληρωματικών  υπηρεσιών  από  τον  Ανάδοχο,  που  επεκτείνουν  το  Έργο 
προσθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόμενη 
συνολική αξία των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά 
για  όλες  τις  συμπληρωματικές  υπηρεσίες  που  τυχόν ζητηθούν  κατά  την  διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αμοιβής και 
υπό τον όρο επίσης ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

3. Η  μεταβολή  του  συμβατικού  αντικειμένου  θα  ζητείται  από  τον  Εργοδότη 
αποκλειστικά  και  μόνο  εγγράφως,  με  την  κοινοποίηση  στον  Ανάδοχο  σχετικής 
Εντολής Μεταβολής Εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγμα 
αν  τυχόν  παράσχει  συμπληρωματικές  υπηρεσίες  χωρίς  προηγούμενη  έγγραφη 
Εντολή Μεταβολής Εργασιών.

4. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποδέχεται  την  ως  άνω  μεταβολή  του 
συμβατικού αντικειμένου και είτε να αναλαμβάνει την παροχή των συμπληρωματικών 
υπηρεσιών είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το 
συμβατικό αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο μετά την επελθούσα μεταβολή 
του εκτελείται σύμφωνα με τη Σύμβαση, δηλαδή με τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
προϋποθέσεις  που  θα  ίσχυαν  αν  η  μεταβολή  του  συμβατικού  αντικειμένου 
αποτελούσε εξ αρχής αντικείμενο της Σύμβασης.

5. Σε  κάθε  περίπτωση  έκδοσης  Εντολής  Μεταβολής  Εργασιών  που  έχει  ως 
αντικείμενο την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών κατ’  επαύξηση του Έργου, 
τότε μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα 
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υποβάλλεται  στον  Εργοδότη  πίνακας  τιμών  για  τις  πρόσθετες  υπηρεσίες  και  θα 
υπογραφεί σχετική σύμβαση μετά από διαπραγμάτευση.

6. Ο Ανάδοχος,  εφ’  όσον το κρίνει  σκόπιμο ή αναγκαίο κατά την εξέλιξη της 
εκτέλεσης  του  Έργου,  δύναται  να  προτείνει  στον  Εργοδότη  την  μεταβολή  του 
συμβατικού  αντικειμένου,  αλλά  δεν  θα  προχωρήσει  σε  οποιαδήποτε  πράξη  ή 
παράλειψη  αν  προηγουμένως  ο  Εργοδότης  δεν  εκδώσει  Εντολή  Μεταβολής 
Εργασιών κατά τα ανωτέρω.

7. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ είναι δυνατόν, να αναθέσει στον ίδιο ανάδοχο, νέες 
υπηρεσίες που συνίστανται σε επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, που ανατέθηκαν 
στον ανάδοχο, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ./31-3-
2004.

ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

(β) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και 
προσηκόντως οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση 
για χρονικό διάστημα πέραν των εκατό (100) ημερών από την υποβολή όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών.

2. Η ως άνω καταγγελία  γίνεται  από τον  Ανάδοχο αποκλειστικά και  μόνο με 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στον Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο 
λόγος καταγγελίας μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο.

3. Με  την  ως  άνω  καταγγελία,  θα  τάσσεται  στον  Εργοδότη  προθεσμία 
συμμόρφωσης η οποία δεν θα είναι συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από 
την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία ο 
Εργοδότης  συμμορφωθεί  ή  αρχίσει  να  προβαίνει  σε  ενέργειες  συμμόρφωσης,  η 
καταγγελία  του  Αναδόχου  παύει  να  έχει  έννομες  συνέπειες  και  η  Σύμβαση 
συνεχίζεται κανονικά.

4. Με  την  άπρακτη  πάροδο  της  τελευταίας  ημέρας  της  προθεσμίας 
συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης 
η  Σύμβαση  λύεται  αυτοδικαίως.  Ο  Ανάδοχος  θα  δικαιούται  ως  μόνη  αμοιβή  και 
αποζημίωση  το  μέρος  της  Αμοιβής  που  αναλογεί  στο  τμήμα  του  Έργου  που 
εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου 
ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις 
του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

5. Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος 
δεν  θα  δικαιούται  οποιασδήποτε  άλλης  αμοιβής,  αποζημίωσης  ή  οποιουδήποτε 
άλλου  ποσού  εξαιτίας  της  εν  λόγω λύσης  της  Σύμβασης  κατά  τις  διατάξεις  του 
παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για οποιαδήποτε 
άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), 
καθώς  και  για  απώλεια  εισοδημάτων  που  τυχόν  προκλήθηκαν  ή  προήλθαν  καθ' 
οιονδήποτε  τρόπο από τη λύση της Σύμβασης.  Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 
παραιτείται  ρητά  και  ανέκκλητα  από  οποιεσδήποτε  άλλες  αξιώσεις  ή  απαιτήσεις, 
νόμιμες ή συμβατικές.
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ΑΡΘΡΟ 29. ΕΚΠΤΩΣΗ
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει 
προσηκόντως  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με 
απόφαση του Εργοδότη.

2. Της  έκπτωσης  προηγείται  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ημέρες  νωρίτερα  η 
κοινοποίηση  ειδικής  ανακοίνωσης  στον  ανάδοχο  από τον  Εργοδότη,  στην  οποία 
περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και 
ορίζεται  η  προθεσμία  για  την  ικανοποίηση  των  αξιώσεων  αυτών.  Η  προθεσμία 
πρέπει  να  είναι  ανάλογη  με  τα  αξιούμενα  από  το  Εργοδότη.  Εφόσον  παρέλθει 
άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη 
έκπτωτου του αναδόχου.

3. Από την επίδοση της καταγγελίας του Εργοδότη ή με την άπρακτη πάροδο 
της  τελευταίας  ημέρας  της  προθεσμίας  συμμόρφωσης,  η  Σύμβαση  λύεται  και  ο 
Ανάδοχος  εκπίπτει  αυτομάτως  και  αυτοδικαίως  αυτής.  Στην  περίπτωση  αυτή, 
επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά κατά του Αναδόχου:

(α)  Καταπίπτει  υπέρ  του  Εργοδότη  η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της 
σύμβασης.

(β)  Ο Εργοδότης  θα δικαιούται  επίσης  να απαιτήσει  και  διεκδικήσει  οποιαδήποτε 
πρόσθετη  αποζημίωση,  για  κάθε  θετική  και  αποθετική  του  ζημία  που  συνδέεται 
αιτιωδώς με την εν λόγω έκπτωση του Αναδόχου.

(γ) Ο Εργοδότης δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά και κάθε 
άλλη απαίτησή του κατά του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των 
Εγγυητικών Επιστολών που έχουν δοθεί και/ ή συμψηφίζοντας τα με οποιεσδήποτε 
άλλες πληρωμές προς τον Ανάδοχο.

4. Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  αμέσως  μόλις  καταστεί  έκπτωτος  να 
υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο 
του  Έργου,  τα  παραδοτέα  που  έχουν  παραδοθεί  ή  έχουν  εν  όλω  ή  εν  μέρει 
εκπονηθεί,  τα  τμήματα  του  Έργου  που  παραμένουν  ανεκτέλεστα  καθώς  και  τη 
συνολική  κατάσταση  και  συνθήκες  του  Έργου  κατ'  εκείνο  το  χρόνο.  Η  οριστική 
εκκαθάριση  όλων των  ζητημάτων  και  λογαριασμών  μεταξύ  των  Μερών θα  λάβει 
χώρα μόνο  μετά  την  ως άνω υποβολή  προς τον  Εργοδότη  της  ως άνω Ειδικής 
Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, 
θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό.

5. Μετά  την  ως  άνω  έκπτωση,  ο  Εργοδότης  θα  έχει  το  δικαίωμα  να 
χρησιμοποιήσει,  χωρίς  οποιαδήποτε  άδεια  ή  έγκριση  του  Αναδόχου,  όλα  τα 
παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα 
είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στον Εργοδότη στο πλαίσιο του Έργου.

6. Μετά την έκπτωση του Αναδόχου, ο Εργοδότης συνεχίζει την ολοκλήρωση 
του έργου με  απευθείας ανάθεση,  η  δε  τυχόν υπέρβαση της  (από την  παρούσα 
σύμβαση προβλεπόμενης δαπάνης) βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 30. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Ρητά προβλέπεται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την 
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, 
εφόσον  η  καθυστέρηση  ή  μη  εκπλήρωση  οφείλεται  σε  γεγονός  ανωτέρας  βίας 
πλήρως αποδεδειγμένο με επίσημα έγγραφα.

2. Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  γεγονός  που  συνεπάγεται  αντικειμενική 
αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 
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η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη 
δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο όμως να δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία 
συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη 
Σύμβαση.

3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το 
πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από της εμφανίσεως του, 
να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο 
λόγος  της  ανωτέρας  βίας  κατά  τα  ανωτέρω,  τα  Μέρη  έχουν  την  υποχρέωση να 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για  τον  περιορισμό των ζημιών που ήθελαν 
προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν 
χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και 
επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση.

4. Το  χρονικό  διάστημα  που  διαρκεί  το  γεγονός  της  ανωτέρας  βίας  δεν 
περιλαμβάνεται  στο  χρόνο εκτελέσεως  των δια  της  παρούσας αναλαμβανομένων 
υποχρεώσεων των  μερών.  Σε  κάθε  περίπτωση παρέχεται  το  δικαίωμα  στο  άλλο 
μέρος μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από της επελεύσεως του γεγονότος 
της  ανωτέρας  βίας  να  καταγγείλει  και  να  λύσει  την  παρούσα  άνευ  ουδεμίας 
υποχρέωσης  καταβολής  οιουδήποτε  ποσού.  Τυχόν  καταβληθέντα  ποσά  στην 
παραπάνω περίπτωση λύσης του συμφωνητικού επιστρέφονται κατά το μέρος που 
δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες μέχρι της καταγγελίας υπηρεσίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Χερσονήσου

ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Επιλογή Αναδόχου για την «προμήθεια – εγκατάσταση – 
λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού του Παρατηρητηρίου 
Ηλεκτρονικών Θαλάσσιων διαδρόμων, που υλοποιείται στα 

πλαίσια  του έργου  Mediterranean Electronic Marine 
Highways Observatory – (MEMO)».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ -  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

. RADAR 

Αριθμός τεμαχίων 1 1

1 RADAR Κατασκευαστής & 
μοντέλο

1.1 Antenna Beam Width Horizontal 1.8 °

1.2 Antenna Beam Width Vertical 25 degrees °

1.3 Antenna Rotation Speed 27 RPMs

1.4 Antenna Size 4.2 ft \ 1.28 m

1.5 Antenna Type Dome (Closed Array)

1.6 Distance Range 36 nm

1.7 Radar Noise 6 dB

1.8 Radar Warm Up Time 1.5 min

1.9 Radar Wind Resistance 36m/sec (maximum 70 
kts)

1.10 Guard Zone NAI

2 TECHNICAL / 
ENVIRONMENTAL

2.1 Waterproof Standard NAI

2.2 Width NAI

2.3 Height NAI

2.4 Length NAI

2.5 Weight NAI

3 COMMUNICATIONS

3.1 Receiver Noise Figure NAI
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4 POWER

4.1 Power Supply NAI

4.2 Power Consumption NAI

4.3 Adjustable Gain NAI

4.4 Auto Sea state NAI

4.5 Electronic Bearing Line NAI

4.6 Environmental Rating NAI

4.7 Gain NAI

4.8 Humidity Range NAI

4.9 Manual Automatic Control NAI

4.10 Other Features NAI

4.11 Output Power 4 kW

4.12 Pulse Length NAI

4.13 Type Of Equipment NAI

4.14 Variable Range Marker NAI
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

. Radar Software

Αριθμός τεμαχίων 1 1

1 Features Κατασκευαστής & 
μοντέλο

1.1

Expansion, image offset, trails, 
interference rejection, heads up, 
north up, course up modes. With full 
Loran and/or GPS overlays, seamless 
bathymetric charts,  

ΝΑΙ

1.2
Dedicated radar window το let you 
see pure radar even while you are 
viewing a radar/chart overlay.  

ΝΑΙ

1.3
ARPA tracking that allows hands 
free automatic allocation and 
recording up to 99 target tracks. 

ΝΑΙ

1.4
Special trail plotting feature 
indicating relative course and speed 
of moving targets.  

ΝΑΙ, 
Να δοθεί αναλυτική 

περιγραφή του 
μηνύματος ΤΤΜ, που 

αποστέλλεται η 
πληροφορία

1.5 Target alarms available for in/out of 
guard zone with selectable sweep 
and video sensitivity settings.  

ΝΑΙ

1.6 Automatic FTC/STC and Gain.  ΝΑΙ

1.7 Automatic hands-off tuning 
maintains maximum sensitivity at all 
times.  

ΝΑΙ

1.8

To Built in video capture allowing to 
record, hours, days or months of 
radar operation with time/date 
stamping. 

ΝΑΙ

1.9

Customized guard zone, using 
Windows paint program to create 
ANY shape for radar alarm’s guard 
zone. 

ΝΑΙ
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1.10 Feature to combine chart and radar 
display in either full or split screens. ΝΑΙ

1.11
Optional use of two monitors to 
display the radar on one and plotter 
program on the other. 

ΝΑΙ

1.12
Sectoring allowing transmitter to be 
turned off in any part of the radar 
sweep. 

ΝΑΙ

1.13
Available RS232 or Ethernet 
computer connection to computer 
(Ethernet connection recommended). 

ΝΑΙ

1.14 Merge AIS and radar targets for 
accuracy confirmation. ΝΑΙ

1.15

NMEA0183 TTM (Tracked Target 
Message) output sends out all 
targeted information via RS232 or 
Ethernet. 

ΝΑΙ

1.16 Displays own vessel track when 
connected to a GPS sensor.  ΝΑΙ

1.17
Real radar mode displays radar 
sweeping just like conventional 
radars. 

ΝΑΙ

1.18
Radar image negation, removing 
stationary video targets from alarm 
zone.

ΝΑΙ
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

.

Διασύνδεση του υπό προμήθεια 
υλικού  με την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου 
Ηλεκτρονικών Θαλάσσιων διαδρόμων 

στα πλαίσια του έργου ΜΕΜΟ.

ΝΑΙ

1

Συμμετοχή του Αναδόχου στην 
ολοκλήρωση του συστήματος Base 
station του Δημοτικοί Λιμενικού 
Ταμείου Χερσονήσου ως τμήμα του 
μηχανισμού υποστήριξης του 
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών 
Θαλάσσιων διαδρόμων. Σύνδεση και 
λειτουργία του υπό προμήθεια υλικού 
& λογισμικού με την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς στα πλαίσια του έργου 
ΜΕΜΟ.

NAI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ημερομηνία: ... /../2012

Προς: Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑ:  Οικονομική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του  Παρατηρητηρίου 
Ηλεκτρονικών  Θαλάσσιων  διαδρόμων,  που  υλοποιείται  στα  πλαίσια  του  έργου 
Mediterranean Electronic Marine Highways Observatory – (MEMO).

Κύριοι: 

Σας υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Προϋπολογισμός 
σε Ευρώ

Προσφορά 
σε Ευρώ

Ποσοστό 
έκπτωσης 

%
1.     Ένα   RADAR & λογισμικό για RADAR. 13.008,13
2. Διασύνδεση  και  λειτουργία  του  υπό 
προμήθεια υλικού  με  την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του  Παρατηρητηρίου  Ηλεκτρονικών  Θαλάσσιων 
διαδρόμων στα πλαίσια του έργου ΜΕΜΟ.

16.666,67

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 29.674,80
ΦΠΑ 23% 6.825,20          

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  με ΦΠΑ 36.500,00

Στοιχεία Προσφέροντος 

Επωνυμία:
Όνομα:
Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Email: 

Με εκτίμηση,

____________________________
Όνομα, Υπογραφή
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