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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ – ΜΔΛΔΣΖ
«ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ
2017».
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ “Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε
πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Μπθφλνπ έηνπο 2017» νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζχρλαζηεο
ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ην απφ 22/02/2017 Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. (1γ) ηνπ
Π.Γ. 23/2000 θαη επνκέλσο επηβάιιεηαη ε επηηήξεζή ηνπο απφ λαπαγνζψζηεο :
1. Παξαιία Φαξξνχ
2. Παξαιία Πιαηχ Γηαιφο
3. Παξαιία Καιακνπφδη (Παξαληάτο)
4. Παξαιία Πιηληξί (νχπεξ Παξαληάτο)
5. Παξαιία Παξάγθα
6. Παξαιία Αγξάξη
7. Παξαιία Διηά
8. Παξαιία Καιφ Ληβάδη
9. Παξαιία Καιαθάηε
10. Παξαιία Άγηνο ηέθαλνο
11. Παξαιία Πάλνξκνο
12. Παξαιία Άγηνο Ησάλλεο (Γηαθφθηεο)
Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα έρεη λαπαγνζψζηε ρσξίο ζρεηηθφ βάζξν απφ 11.00‟ π.κ. έσο 15.00‟ κ.κ. θαη
γηα 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ παξαιία ζηνλ παιαηφ ιηκέλα Μπθφλνπ (Αγία Άλλα Κακηλάθη) γηα
ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην.
Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφλ ησλ 236.775,00€ (& νινγξάθσο:
Γηαθφζηεο Σξηάληα Έμη Υηιηάδεο θαη Δπηαθφζηα Δβδνκήληα Πέληε Δπξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α.
Ζ εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσωνεύζειρ Νομικών
Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Διαηάξεων ηος π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία
2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ
ζςναλλαγέρ»
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Ελεγκηικό ςνέδπιο»
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων ςμβάζεων και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων…»
 ηνπ άξζξνπ 68 “ςμβάζειρ επγολαβίαρ εηαιπειών παποσήρ ςπηπεζιών” ηνπ λ. 3863/2010 (Α
115) “Νέο αζθαλιζηικό ζύζηημα και ζςναθείρ διαηάξειρ, πςθμίζειρ ζηιρ επγαζιακέρ ζσέζειρ
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων
και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο
"Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α).
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 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α).
 Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ
χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5).
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν..3731/2008
 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος ζηο
νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»,
 ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο”
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”,
 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”]
 Σνπ
Π.Γ.23/00 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ
λαπαγνζσζηηθήο εθπαηδεχζεσο, Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο αδείαο
λαπαγνζψζηε απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο σο θαη θαζνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
λαπαγνζψζηε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, Καζνξηζκφο πεξηπηψζεσλ
ππνρξεσηηθήο πξνζιήςεσο λαπαγνζψζηε, ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ ζην ζαιάζζην ρψξν», φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ.
 ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ N.3863/2010 «Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο,
ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013
 ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηων
ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος
Δημοζίων ςμβάζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, Τποδομών,
Μεηαθοπών και Δικηύων »
 ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού
ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίων ςμβάζεων (Ε..Η.ΔΗ..),
Ο Γήκνο Μπθφλνπ ζα αλαζέζεη, κεηά απφ δηαγσληζκφ ην πξναλαθεξφκελν έξγν ζε αλάδνρν πνπ ζα
δηαζέηεη ην απαξαίηεην βάζεη λνκνζεζίαο (Π.Γ. 23/2000) πξνζσπηθφ (ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ
λαπαγνζσζηψλ), ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία θαη αλάινγε εκπεηξία πνπ είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ.
Μχθνλνο, 14-03-2017

Μχθνλνο, 14-03-2017

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΤΝΣΑΞΑ
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Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο
Αλέξανδρος Ν. Ιωακείμ
ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Β΄
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ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Γηα ην έξγν «Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε πνιπζχρλαζησλ Παξαιηψλ Μπθφλνπ, έηνπο 2017», φπσο
νξίδνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (.Τ.) γηα ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ
πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ θαη
ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ γηα εξγαζία
θαηά ην ζαββαηνθχξηαθν, φισλ ησλ εμφδσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο .Τ. θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία φισλ ησλ λφκηκσλ
θξαηήζεσλ :
Πξνυπνινγηζκφο εξγαζηψλ : 190.947,58 € , κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
Πξνυπνινγηζκφο : 190.947,58€ (& νινγξάθσο : Δθαηφλ Δλελήληα ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα
επηά επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά).
Φ.Π.Α. 24 % : 45.827,42€ (& νινγξάθσο : αξάληα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα είθνζη επηά επξψ
θαη ζαξάληα δχν ιεπηά).
πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο : 236.775,00.- € (& νινγξάθσο : Γηαθφζηεο ηξηάληα έμη ρηιηάδεο
επηαθφζηα εβδνκήληα πέληε επξψ).
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ :
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ (ΑΡΘΡΑ 1-4)
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ην έξγν: «ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ
ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ 2017».
Ο Γήκνο Μπθφλνπ ζα αλαζέζεη, κεηά απφ δηαγσληζκφ ην πξναλαθεξφκελν έξγν, ζε αλάδνρν πνπ
ζα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ.
Άπθπο 1ο. Γιάκπιζη σώπος επγαζίαρ
Χο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη ε παξαιηαθή
δψλε ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα :
Ο θαηάιιεια νξγαλσκέλνο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο Ληκέλα ζηνλ νπνίν
εηζέξρνληαη άηνκα γηα ιήςε ινπηξνχ ζηελ έκπξνζζελ απηνχ ζαιάζζηα πεξηνρή.
Χο ινπηξηθή εγθαηάζηαζε λνείηαη ν ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο ιηκέλα ν
νπνίνο παξαρσξείηαη ή εθκηζζψλεηαη απφ (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο, νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο θ.ι.π.) γηα ρξήζε εθκηζζνχκελσλ ζαιάζζησλ κέζσλ
αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή αλαθιίληξσλ ή κέζσλ πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην.
Ο απαηηνχκελνο απφ ηελ λνκνζεζία αξηζκφο λαπαγνζψζησλ ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα
παξαθάησ ζεκεία ηεο παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ :
1. Παξαιία Φαξξνχ
2. Παξαιία Πιαηχ Γηαιφο
3. Παξαιία Καιακνπφδη (Παξαληάτο)
4. Παξαιία Πιηληξί (νχπεξ Παξαληάτο)
5. Παξαιία Παξάγθα
6. Παξαιία Αγξάξη
7. Παξαιία Διηά
8. Παξαιία Καιφ Ληβάδη
9. Παξαιία Καιαθάηε
10.Παξαιία Άγηνο ηέθαλνο
11.Παξαιία Πάλνξκνο
12.Παξαιία Άγηνο Ησάλλεο (Γηαθφθηεο)
Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα έρεη λαπαγνζψζηε ρσξίο ζρεηηθφ βάζξν απφ 11.00‟ π.κ. έσο 15.00‟ κ.κ. θαη
γηα 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ παξαιία ζηνλ παιαηφ ιηκέλα Μπθφλνπ (Αγία Άλλα Κακηλάθη) γηα
ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην.
Άπθπο 2ο. Μεθοδολογία εκηέλεζηρ επγαζιών
2.1

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνδείμεη ζηελ πξνζθνξά φια ηα ηερληθά θαη κεραληθά κέζα
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πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 23/00 σο απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Σνλ απαξαίηεην αξηζκφ απφ κεραλνθίλεηα κηθξά ζθάθε (έλα γηα θάζε παξαιία), ρξψκαηνο
εμσηεξηθά πνξηνθαιί, εθνδηαζκέλα κε θνξεηφ ππξνζβεζηήξα, θνππηά, δχν θπθιηθά
ζσζίβηα θαη ζθπξίρηξα. Οη εμνπιηζκνί ησλ κηθξψλ ζθαθψλ λα είλαη εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ
αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΔΝ, ηχπνπ, λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα κελ έρεη
παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο γηα φζα εθφδηα πξνβιέπεηαη λα θέξνπλ. ην
κέζνλ ησλ πιεπξψλ ηεο ιέκβνπ, δεμηά θαη αξηζηεξά είλαη γξακκέλε ε έλδεημε ΧΣΗΚΖ
ΛΔΜΒΟ θαη θάησζελ απηήο ε έλδεημε RESCUE BOAT, κπιε απφρξσζεο. Ζ έιηθα ηεο
ιέκβνπ είλαη πξνθπιαγκέλε κε πιέγκα γηα ηελ απνηξνπή αηπρήκαηνο. Σα ζθάθε λα είλαη
ιεκβνινγεκέλα σο ζσζηηθά
2. αδηάβξνρν θαθφ
3. θπάιηα
4. λαπαγνζσζηηθφ ζσζίβην, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
5. ζαλίδα δηάζσζεο, ν ηχπνο ηεο νπνίαο απεηθνλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
6. ζσζηηθφ ζσιήλα, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ (ν εθνδηαζκφο κε
ζσζηηθφ ζσιήλα είλαη πξναηξεηηθφο)
7. θνξεηφ θαξκαθείν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Β
8. πηπζζφκελν θνξείν εγθεθξηκέλνπ, απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΔΝ, ηχπνπ
9. δχν ζεκαληήξεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί κε ζρνηλί κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) κέηξσλ
10. έλδπκα θνιχκβεζεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί
11. θαπέιν ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ θαη
θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε FIRST AID, κπιε απφρξσζεο
12. θνπβέξηεο
13. θαηαδπηηθφ καραίξη
14. κάζθα βπζνχ
15. βαηξαρνπέδηια
16. ζεκαία λαπαγνζψζηε ρξψκαηνο πνξηνθαιί δηαζηάζεσλ 40 Υ 80 εθ. κε ηελ έλδεημε
ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε LIFEGUARD κπιε απφρξσζεο.
17. ζεκαία ρξψκαηνο εξπζξνχ, ίζσλ δηαζηάζεσλ κε ηελ πξνεγνχκελε, κε ηελ έλδεημε ΥΧΡΗ
ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε NO LIFEGUARD, ιεπθήο απφρξσζεο.
18. θηλεηφ ηειέθσλν, ν αξηζκφο θιήζεο ηνπ νπνίνπ δεκνζηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ
εθκεηαιιεπφκελνπ ηε ινπηξηθή εγθαηάζηαζε κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αλαγξάθεηαη ζε
πεξίνπηε ζέζε ζην βάζξν (παξαηεξεηήξην) θαη αλαθέξεηαη εγγξάθσο ζηελ ηνπηθή
Ληκεληθή Αξρή.
19. θνξεηή κεγαθσληθή ζπζθεπή (ηειεβφα)
20. θνηλή ζθπξίρηξα
2.2
Να ηνπνζεηνχλ ζε εκθαλή ζεκεία πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ ινπηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
εηδηθέο θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο δηπιήο φςεσο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιψζζα ε ζεκαζία ησλ ζεκαηψλ θαη ελδείμεσλ, ην σξάξην ππεξεζίαο ηνπ λαπαγνζψζηε, νη ηπρφλ
ππάξρνληεο πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο θαη νη αξηζκνί ηειεθψλσλ ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ παξνρήο
πξψησλ βνεζεηψλ θαη ηεο Ληκεληθήο Αξρήο.

2.3

Βάθπο ναςαγοζώζηη
1. Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάζξνπ δελ είλαη κφληκε, γίλεηαη απφ θαηάιιεια πιηθά θαηά ηξφπν
ψζηε λα αληέρεη ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θέξεη απαξαίηεηα θιίκαθα
αλφδνπ, θάζηζκα, ηζηφ ζεκαίαο θαη ζθέπαζηξν πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην. Σν χςνο ηνπ
βάζξνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) κέηξα.
2. Ζ ζέζε ηνπ βάζξνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη ε ηέιεηα
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θαηφπηεπζε κε ζηφρν ηελ άκεζε παξνρή βνήζεηαο ζε θηλδπλεχνληεο.
3. Καηά ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ λαπαγνζψζηε αλαξηάηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ βάζξνπ ε
πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη επαίξεηαη ζηνλ ηζηφ ε ζεκαία
λαπαγνζψζηε.
4. Δθφζνλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνπζηάδεη ν λαπαγνζψζηεο απφ ηε ινπηξηθή
εγθαηάζηαζε, αθαηξείηαη ε πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη επαίξεηαη
επί ηζηνχ ε ζεκαία πνπ δεηθλχεη ηελ απνπζία λαπαγνζψζηε. Ο αλάδνρνο είλαη
ππεχζπλνο γηα ηα αλαιψζηκα θαη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην αλαγθαίν εηδηθεπκέλν, έκπεηξν θαη ηθαλφ,
πξνζσπηθφ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο
εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληηθνί φξνη).
Παξαξηήκαηα:
α) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: «θαξκαθεπηηθφ – πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη φξγαλα ζρνιψλ
λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο».
β) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: «Πεξηερφκελν θνξεηνχ θαξκαθείνπ λαπαγνζψζηε».
γ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: «Σχπνο λαπαγνζσζηηθνχ ζσζηβίνπ (RESCUE CAN)».
δ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: «Σχπνο λαπαγνζσζηηθήο ζαλίδαο (RESCUE BOARD)».
ε) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: «Σχπνο ζσζηηθνχ ζσιήλα (RESCUE TUBE)».
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α‟
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ–ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ
ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ
Καξδην-θπθινθνξηθά αλαιεπηηθά
Αληηαηκνξξαγηθά-κεηξνηνληθά
Γηα ππφηαζε
Αλαιγεηηθά-αληηππξεηηθά
Ηζρπξά αλαιγεηηθά κε νπηνχρα
παζκνιπηηθά
Αληηεκεηηθά θαη θαηά ηνπ ηιιίγγνπ
Δλέζηκν θνξηηθνζηεξνεηδέο
Ομπγνλνχρν χδσξ (200 00)
Ηψδην (100 00)
Μεξθνπξνρξψκ (ΗΟΟΟΟ)
Οηλφπλεπκα (200 00)
θεχαζκα θαηά εγθαπκάησλ (2)
Σνπηθφ αλαηζζεηηθφ μπινθαΐλε 2%
Β. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ
πζθεπή αλάλεςεο ζηφκα κε ζηφκα ηχπoπ Brook
Απηνθφιιεηνο ειαζηηθφο επίδεζκνο
Φνπζθσηνί λάξζεθεο (ρέξη – πφδη)
Γάδεο απνζηεηξσκέλεο
Απρεληθφ πεξηιαίκην
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ΚΑΗ

ΟΡΓΑΝΑ

ΥΟΛΧΝ

ΠΟΟΣΖΣΑ (ΤΚΔΤΑΗΑ)
1
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
5
1

Βακβάθη
Γάληηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο

2
10 δεχγε

Διαζηηθφο επίδεζκνο θνηλφο
Δπίδεζκνη θνηλνί
Λεπθνπιάζηεο
Gauz Απνζηεηξσκέλν ηνχιη εκβαπηηζκέλν ζε
ιηπαξή νπζία λεξφ θαη θπηηθά έιαηα γηα έγθαπκα
Φαιίδη θνηλφ
ηεζνζθφπην
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Μαλφκεηξν αξηεξηαθήο πίεζεο
Θεξκφκεηξν θνηλφ
Θεξκφκεηξν ππνζεξκίαο
Αεξαγσγφο ηχπoπ Guedel
πζθεπή αλάλεςεο δηα ρεηξφο (AMPU)
πζθεπή νμπγνλνζεξαπείαο ηνπιάρηζηνλ 2 ½
ιίηξα κε κεησηήξα πίεζεο
χξηγγεο κηαο ρξήζεο

2
10
2
5
1
1
1
21
1
1
1
1
5

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β‟
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΖΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ
ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ
Καξδην-θπθινθνξηθά αλαιεπηηθά
Αλαιγεηηθά
Δλέζηκν θνξηηθνεηδέο
χξηγγεο 5<ρ
θεχαζκα θαηά εγθαπκάησλ
Φνξεηή θηάιε θαη ζπζθεπή ρνξήγεζεο νμπγφλνπ
Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ζηφκα κε ζηφκα ηχπνπ
Βrook
Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ηχπνπ guedel
πζθεπή αλάλεςεο δηα ρεηξφο (AMPU)
Δπίδεζκνη θνηλνί
Γάδεο απνζηεηξσκέλεο παθέηα
Διαζηηθφο επίδεζκνο
Απνζηεηξσκέλν ηνχιη εκβαπηηζκέλν ζε λεξφ θαη
θπηηθά έιαηα γηα έγθαπκα
Mercurochrom
Ομπδελέ
Οηλφπλεπκα
Λεπθνπιάζηεο
Φαιίδη θνηλφ
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ΠΟΟΣΖΣΔ (ΚΤΣΗΑ)
1
1
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
2
50 cc
50 cc
50 cc
1
1

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ‟
„Όπσο θσηνγξαθία ζει. 275 ΦΔΚ Α (Αξ. Φχιινπ 18/ 07-02-2015/ Π.Γ. 23/00).
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ‟
„Όπσο θσηνγξαθία ζει. 276 ΦΔΚ Α (Αξ. Φχιινπ 18/ 07-02-2015/ Π.Γ. 23/00).
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ‟
„Όπσο θσηνγξαθία ζει. 277 ΦΔΚ Α (Αξ. Φχιινπ 18/ 07-02-2015/ Π.Γ. 23/00).
Άπθπο 3ο Πποζωπικό εκηέλεζηρ ηος ναςαγοζωζηικού έπγος
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα είλαη ην απαηηνχκελν
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία,δειαδή φζα άηνκα ρξεηάδνληαη σο λαπαγνζψζηεο εθνδηαζκέλνη κε ηελ
απαξαίηεηε άδεηα απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ.
3.1

Τποσπεώζειρ ναςαγοζώζηη :
1. Ο λαπαγνζψζηεο βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα κε έλδπκα θνιχκβεζεο θαζ‟ φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη κπνξεί λα πεξηπνιεί κε ζσζηηθή ιέκβν
θσπειαηψληαο θνληά ζην ρψξν ησλ ινπνκέλσλ ή λα θάζεηαη επί ηνπ ππάξρνληνο
βάζξνπ λαπαγνζψζηε απφ 10.30‟ π.κ. έσο 17.30‟ κ.κ. θαη γηα 7 εκέξεο ηελ
εβδνκάδα.
2. 2. Ο λαπαγνζψζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ παξαθνινπζεί ηνπο
ινπφκελνπο, είλαη ζε άκεζε εηνηκφηεηα παξνρήο βνήζεηαο θαη δελ εθηειεί άιιε
παξάιιειε εξγαζία.

Άπθπο 4ο. Γαπάνη ηος έπγος
4.1

Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ γηα ην έηνο 2017 λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πξνυπνινγίδεηαη ζην
πνζφλ ησλ 190.947,58επξψ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ :
ΤΝΑΦΔΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ
(ΑΡΘΡΑ 5-9)
Άπθπο 5ο. Γενικοί όποι και πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ έπγος
5.1. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
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5.2 Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη
ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ. ε θακηά πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη
ζηελ άγλνηα ησλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ησλ παξαιηαθψλ δσλψλ ηνπ Γήκνπ γηα πεξηπηψζεηο
πξνβιεκάησλ ή αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ.
5.3 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπηθή ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε ε νπνία ζα ηνπ
εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα
νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ
(πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο θ.ι.π.).
5.4 Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πξνο ηηο
εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε θαη επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή γηα
λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε εξγαζίαο ηνπ.
5.5 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο
Αζηπλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλφλεο
ηήξεζεο «πεξί λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ».
5.6 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ηνπο αλάινγνπο ππεχζπλνπο επφπηεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ,
νη νπνίνη ζα ζπληνλίδνπλ ην λαπαγνζσζηηθφ έξγν θαη ζα ελεκεξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
5.7 Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ακείβεηαη
θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε
απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί
λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
5.8 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο ζα αληηθαζίζηαηαη, εθφζνλ ην απαηηήζεη ν
Γήκνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ
έξγνπ.
5.9 Ο εμνπιηζκφο ηνπ αλάδνρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα
δηαηεξείηαη θαζαξφο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε επί ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ
αλαδφρνπ πιελ ησλ ινγφηππψλ ηνπ θαη ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Άπθπο 6ο. Διδικοί όποι και πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ ηος έπγος.
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα έρνπλ ζπκπιεξσκέλε ππεχζπλε
δήισζε θαη λα δεζκεχνληαη γηα ηα παξαθάησ :
6.1 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο,
ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην
πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Τπνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ
αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη λα
ελεκεξψζεη κε πνην ηξφπν θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνβεί ζηελ επαλφξζσζή ηεο.
6.2 Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην ιφγν κέξνο απηήο, απφ
άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
6.3 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πξφιεςε
αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα
ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε
θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
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6.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην ζπκβαηηθφ έξγν θαζεκεξηλά θαζψο θαη Κπξηαθέο θαη
Αξγίεο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν.
6.5 Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
ππφςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ
αθνξνχλ :
– Σελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ.
– Σν ηαθηηθφ service θαη ζπληήξεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
– Σελ ακνηβή ηνπ άκεζα απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ησλ νδεγψλ, ρεηξηζηψλ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ
απαζρφιεζή ηνπ.
– Σα άκεζα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη θίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ (θαχζηκα, ιηπαληηθά,
ζπληήξεζε θ.ι.π.)
– Σελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή ηέιε
θαη θφξνη.

Άπθπο 7ο. Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ
Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Γήκν εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε έμη κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε αμία ηεο ζα είλαη ίζε κε ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ, απηφ ην
δηθαίσκα ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή.
Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
Γηαγσληδνκέλνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη. Σέινο, νη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηέρνπλ
θαη‟ ειάρηζην ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηηο ελζηάζεηο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζψο
επίζεο θαη φηη ν εγγπεηήο αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ζηνλ Γήκν ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία
έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη, ηδίσο, ρσξίο ν εγγπεηήο λα δηθαηνχηαη λα εξεπλά ηελ χπαξμε ή ην λφκηκν
ηεο απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ.

Άπθπο 8ο. Πληπωμή εκηελεζθένηων επγαζιών
8.1 Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο
έθαζηνπ κήλα, χζηεξα απφ ζχληαμε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εθδίδεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ
κήλα. Κάζε ηέινο ηνπ κελφο ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν
εξγνιάβν πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο, ζα ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εληφο 10 εκεξψλ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ ην αξγφηεξν κέρξη ην
πέξαο ηνπ επφκελνπ κήλα.
8.2 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ
εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο
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θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ.
8.3 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ
εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ είλαη ην κεληαίν πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην ηηκνιφγην ηνπ αλάδνρνπ εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ
έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ ή εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλάδνρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη
ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ, βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΗΚΑ φπνπ ζα
αλαθέξεηαη ε εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην έξγν θαη θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα.
Άπθπο 9ο. Ρήηπερ
9.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ αλάινγν
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία
φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην ησλ δέθα (10) εκεξψλ δηάζηεκα
εθηηκνχκελν σο επαξθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία
πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5.000,00 €, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηά είθνζη
ζπλνιηθά εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Μεηά ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ
δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο
θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016.
9.2 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα θαη θαη' αλαινγία κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Ο.Σ.Α.
9.3 ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ε Τπεξεζία δηαηεξεί
ην δηθαίσκα ηεο πεξηθνπήο ηνπ αλαινγνχληνο ηηκήκαηνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη εθ'
φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
9.4 Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί
ην έξγν πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε
δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ
εγγξάθσο.
9.5 Βαζηθή, επίζεο, ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ
θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ζηα κεραλήκαηα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. ε
πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ επηβάιιεηαη, σο ξήηξα θαη αλά πεξίπησζε, ην ίδην
πνζφλ ηεο παξαγξάθνπ 9.1.
9.6 Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί
ην έξγν πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε
δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ
εγγξάθσο.
ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ :
ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ΑΡΘΡΑ 10-11)
΄Απθπο 10ο. Πεπιεσόμενο πποζθοπάρ
Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ :
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10.1 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα ηηκνινγίνπ
πξνζθνξάο.
10.1.1 Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
ππ‟ φςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα
έμνδα πνπ αθνξνχλ
 ηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ.
 ηα έμνδα θίλεζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ηαθηηθφ serλice θαη
ζπληήξεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ.
 ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή,
ηέιε θαη θφξνπο
 ηελ ακνηβή (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ
(λαπαγνζψζηεο) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ.
 ην "management" ηνπ έξγνπ (εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηερληθή ππνζηήξημε, παξνρή
ηερλνγλσζίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, επνπηεία θαη ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ, θιπ).
Σερληθή πξνζθνξά
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζηνλ θάθειν ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ηα εμήο ζηνηρεία :
10.2.1 Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη
εμνπιηζκψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο .
10.2.2 Δμνπιηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Γηα ηελ άξηζηε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη
λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε είδνο, αξηζκφ θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ν εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο, γηα ηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ θαηνρή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ
κεηνδφηε ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηκνιφγηα αγνξάο ή κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα. Ζ χπαξμε ηνπ
εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη άκα θξηζεί αλάδνρνο ηνπ έξγνπ λα παξνπζηάζεη ηνλ
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ δχν κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε επηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ, δηαθνξεηηθά ζα θεξπρζεί έθπησηνο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
10.2.3 Οξγάλσζε θαη ππνδνκή ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα θάησζη:
- Τπνδνκή πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδφκελνο γηα ην serλice θαη ζπληήξεζε ηνπ
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ, ηερληθφ πξνζσπηθφ θιπ)
θαη ησλ εξγαζηψλ.
- Υξνλνδηάγξακκα έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ (ζεκεηψλεηαη φηη ν
ρξφλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 10 εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο). Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ν ζπληνκφηεξνο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ
έξγνπ.
- Γηάζεζε επάξθεηαο εθεδξηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.
10.2

10.2.4 ηνηρεία εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ
Κάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ
εθηέιεζε αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ:
α) Γήισζε γηα εθηέιεζε ή κε αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο πνπ ζα
αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή πνπ
έρνπλ εθηειέζεη. Δπίζεκα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκβαηηθή θαη
πιήξε εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ (ζπκβάζεηο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, βεβαηψζεηο θαιήο
εθηέιεζεο).
β) ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή ηεο,
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ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο, ην θχξνο ηεο, ηελ νηθνλνκηθή
επηθάλεηά ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηεο.
10.3 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Άπθπο 11ο. Δπιλογή ανάδοσος
11.1 Μεηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο δηεπθξηληζηηθψλ
εξσηήζεσλ πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ηπρφλ αζάθεηεο ησλ
πξνζθνξψλ ηνπο (ηερληθνχ ραξαθηήξα).
11.2 Ζ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφ άπνςε ηερληθννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε
πξνζθνξά.
11.3 Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη
απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο
ππνρξεψζεσλ. Οπζηψδεηο φξνη ζεσξνχληαη φινη νη φξνη εθηφο φζσλ ξεηά θαζνξίδνληαη σο
επνπζηψδεηο ή κε επηζπκεηνί.
11.4 Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη
ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θάζε πξνζθνξάο βάζεη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ζα ππνβάιινπλ νη ζπκκεηέρνληεο λφκηκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ
αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε κε βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ ζα ιάβεη ε θάζε
πξνζθνξά, ζα γίλεη κε θξηηήξηα θαη κεζνδνινγία πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
11.5 Μεηά ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ην
άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά
απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηππηθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο.
11.6 Ζ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη µε βάζε ηελ απφ άπνςε ηερληθννηθνλνµηθά ζπµθεξφηεξε
πξνζθνξά γηα ηνλ ∆ήµν. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπµθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ε αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ αξµφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ µε βαζµνινγία
θξηηεξίσλ πνπ απαξηίδνληαη ζηηο θάησζη νµάδεο :
Κριτιριο ανάκεςθσ81 τθσ φμβαςθσ82 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςθ βάςει βέλτιςτησ ςχέςησ ποιότητασ – τιμθσ η οποία εκτιμάται βάςει των κάτωιι
κριτηρίων
Για τθν ανάδειξθ τθσ ςυµφερότερθσ προςφοράσ, θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από
αρµόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ για ανάκεςθ του ζργου µε βακµολογία κριτθρίων που
απαρτίηονται ςτισ κάτωκι οµάδεσ :
Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ

α1.Εξοπλιςμόσ που διατίκεται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. (Διάκεςθ του

Συντελεςτθσ
βαρφτητασ (β)
(%)
30

απαιτoφμενoυ εξοπλιςμοφ)
α2 .Προθγοφμενθ Εμπειρία του διαγωνιηόμενου ςε παροχι αντίςτοιχων
εργαςιϊν,

14

25

ικανότθτα και διαγωγι και προθγοφμενθ ςυνεργαςία με τον Διμο και
άλλων ΟΣΑ
ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.
α3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότθτα του προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ του
ζργου

20

(αντίγραφα των αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ των ναυαγοςωςτϊν που
κα
χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ με χρονολογία απόκτθςθσ άδειασ
επαγγζλματοσ κλπ)
α4. Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ του ζργου

10

α5. Διάκεςθ εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ και service

15

H βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100
ζωσ 120 βακμοφσ. Προςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από τα κριτιρια, βακμό κάτω του
100, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικθ άποψη προςφορά είναι εκείνη που παρουςιάζει το
μικρότερο λόγο τησ τιμθσ τησ προςφοράσ προσ τη βαιμολογία τησ.
Απορρίπτονται οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
υνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν
παρακάτω ςχζςθ:
Βτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv)
όπου :
Βτ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου,
Uτ = ο βακμόσ του κριτθρίου και
β = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε προςφοράσ προκφπτει από τον τφπο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
.
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:
ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (ΑΡΘΡΑ 12 -16)
Άπθπο 12ο. ςμβαηικά ζηοισεία
πκβαηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Ο πξνυπνινγηζκφο
γ) Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)
δ) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.
ε) Ζ πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή).
ζη) Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν
Άπθπο 13ο. Ιζσύοςζερ, διαηάξειρ
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,
 του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειών παροχήσ υπηρεςιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτημα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυθμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).
 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α).
 Σθν με αρικμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό φςτθμα
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5).
 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3731/2008


του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
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του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ”



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,

 του το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 του
Π.Δ.23/00 «Κακοριςμόσ προχποκζςεων ιδρφςεωσ και λειτουργίασ ςχολϊν
ναυαγοςωςτικισ εκπαιδεφςεωσ, Κακοριςμόσ προχποκζςεων χορθγιςεωσ αδείασ
ναυαγοςϊςτθ από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ ωσ και κακοριςμόσ των υποχρεϊςεων του
ναυαγοςϊςτθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, Κακοριςμόσ περιπτϊςεων
υποχρεωτικισ προςλιψεωσ ναυαγοςϊςτθ, ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ, για τθν
προςταςία των λουομζνων ςτο καλάςςιο χϊρο», όπωσ τροποποιθμζνεσ ιςχφουν.
 του άρκρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του
άρκρου 22 του Ν. 4144/2013
 τθσ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και
Δικτφων »
 τθσ με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)
Άπθπο 14ο. Δπιβαπύνζειρ ανάδοσος
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαηά ηελ εκέξα ηνπ
δηαγσληζκνχ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πιελ ηνπ ΦΠΑ.
Άπθπο 15ο. Γιάπκεια ζςμβαηικού ανηικειμένος
15.1

Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη γηα ηξείο (3) κήλεο θαη δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ 01 Ηνπλίνπ έσο 15 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017.

Άπθπο 16ο. Πποζωπικό - Σεσνικόρ & Μησανικόρ εξοπλιζμόρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα
παξνπζηάζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Π.Γ.23/00
θαζψο θαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνχζεο.
Μχθνλνο, 14-03-2017

Μχθνλνο, 14-03-2017
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο Πξντζηάκελνο
Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο
Δπάγγεινο Αζ. Καληεξάθεο
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ
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