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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 01/2016  

2.2 Αντικείμενο του έργου  Προμήθεια & εγκατάσταση 15 ναυδέτων στη νήσο 
Γυάρο, Κυκλάδες. 

Συνοπτική περιγραφή έργου: Το έργο εγκατάστασης 
ναυδέτων σε θαλάσσιες περιοχές της νήσου Γυάρου 
(NATURA 2000 site NISOS GYAROS KAI THALASSIA 

ZONI GR4220033) εντάσσεται στο πρόγραμμα 
CYCLADES LIFE «Ολοκληρωμένη προστασία για τη 
Μεσογειακή Φώκια στις Βόρειες Κυκλαδες» που 
υλοποιεί το Κοινωφελές Ίδρυμα WWF Ελλάς σε 
συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο Τethys και την 
περιβαλλοντική οργάνωση ΜOm/Εταιρία για τη 
Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
(Ref No. LIFE12NAT/GR/688 CYCLADES)  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, προβλέπεται 
η εγκατάσταση ενός μόνιμου δικτύου ναυδέτων για 
την εξυπηρέτηση των σκαφών των επισκεπτών και 
των σκαφών των φορέων για την έρευνα και 
διαχείριση της θαλάσσιας περιοχής της Γυάρου. Το 
έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των υλικών και 
τις εργασίες εγκατάστασης 15 ναυδέτων σε 
διάφορες περιοχές περιμετρικά της νήσου Γυάρου. 

Κατασκευή /προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση 
του ανωτέρω εξοπλισμού στη νήσο Γυάρο. 

Το έργο βασίζεται στην τεχνική μελέτη «Μελέτη 
σχεδίασης και εγκατάστασης ναύδετων στη νήσο 
Γυάρο», Υδροακτοτεχνική, Σ. Χριστόπουλος & 
Συνεργάτες ΕΕ, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016  

 

2.3 Προϋπολογισμός Έργου  εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (σήμερα 24%) 

2.4 Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό 

μέσο LIFE-Φύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 25% 

από το WWF Ελλάς 

2.5 Διαδικασία διαγωνισμού Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

προμηθειών & παροχής υπηρεσιών  

2.6 Κριτήριο Ανάθεσης Πιο συμφέρουσα προσφορά σε συνδυασμό με την 

πληρέστερη παρουσίαση όλων των σταδίων του Έργου.  

2.7 Αναθέτων Φορέας WWF Ελλάς - Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 

Κοινωφελές Ίδρυμα, Λεμπέση 21 ,11743, Αθήνα 

2.8 Αρμόδιος Επικοινωνίας του 

Αναθέτοντα Φορέα  

Δρ. Σπύρος Κοτομάτας 

Λεμπέση 21, 117 43 Αθήνα 

Τηλ.:  210 331 4893 /  Φαξ:  210 324 7578 

e-mail:  s.kotomatas@wwf.gr  

 

Εναλλακτικά: Χρήστος Παπαδάς, Υπεύθυνος Γραφείου 

WWF Ελλάς στη Σύρο 

Τηλ.: 22810-84180 

e-mail: c.papadas@wwf.gr 

2.9 Περίοδος διάθεσης Εγγράφων 

Διαγωνισμού 

Έως Παρασκευή, 10  Φεβρουαρίου 2017 

2.10 Τόπος διάθεσης Εγγράφων 

Διαγωνισμού 

 Από το γραφείο του  WWF Ελλάς στην Αθήνα. 

2.11 Τρόπος παραλαβής Εγγράφων 

Διαγωνισμού 

 Δωρεάν από το γραφείο του  WWF Ελλάς στην Αθήνα.  

 Ηλεκτρονικά μέσω email έπειτα από σχετικό αίτημα 

2.12 Προθεσμία υποβολής σχολίων / 

ερωτήσεων / εισηγήσεων 

Αποστολή απαντήσεων από τον 

Αναθέτοντα Φορέα 

 Έως Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 

 

 

  Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 

 

2.13 Τρόπος υποβολής σχολίων / 

ερωτήσεων / εισηγήσεων 

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο 

c.papadas@wwf.gr, και s.kotomatas@wwf.gr  

2.14 Αποστολή απαντήσεων από τον 

αναθέτοντα φορέα  

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός πέντε  

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος  

2.15 Διάρκεια ισχύος Προσφορών Τέσσερις (4) μήνες (έως 30 Ιουνίου 2017) 

2.16 Τόπος υποβολής Προσφορών Στο γραφείο του  WWF Ελλάς στην Αθήνα.  

2.17 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

2.18 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

γνωστοποίησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμού 

 

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 

2.19 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

υπογραφής σύμβασης 

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 

2.20 Τόπος παράδοσης Προμηθειών Νήσος Γυάρος η Νήσος Σύρος  

2.21 Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου 

– υπηρεσιών από τον Ανάδοχο  

Έως 30 Ιουνίου 2017  

mailto:s.kotomatas@wwf.gr
mailto:c.papadas@wwf.gr
mailto:c.papadas@wwf.gr
mailto:s.kotomatas@wwf.gr
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Γενικές Αρχές 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Υποψηφίους 

Αναδόχους οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και τα δικαιώματα επί αυτών 

ανήκουν στον Αναθέτοντα Φορέα. 

2. Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους Ενδιαφερόμενους Υποψηφίους Αναδόχους 

επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των Προσφορών τους. 

3.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Τα  Έγγραφα Διαγωνισμού συνίστανται: 

α. στην Προκήρυξη της Σύμβασης, 

β.  στο παρόν Μέρος Α (Οδηγίες προς τους Υποψήφιους Αναδόχους) που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 

έως 9 με τις επιμέρους παραγράφους τους,  

γ. στο Μέρος Β («Μελέτη σχεδίασης και εγκατάστασης ναυδέτων στη νήσο Γυάρο», 

Υδροακτοτεχνική, Σ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες ΕΕ, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016)  

3.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς 

καμία χρέωση, από το γραφείο του WWF Ελλάς στην Αθήνα, καθώς και ηλεκτρονικά έπειτα από 

σχετικό αίτημα.   

4. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Διευκρινίσεις από τον Αναθέτοντα Φορέα 

1. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή 

τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού.   

2. Η κατασκευή και η εγκατάσταση ναυδέτων υπάγονται στις διαδικασίες του Ν.2971/11 και του 

Ν.4014/11 και των σχετικών ΚΥΑ και εγκυκλίων. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο υπεύθυνος φορέας 

του έργου οφείλει να μεριμνήσει για την μελέτη, ωρίμανση και αδειοδότηση του έργου πριν προβεί 

σε οποιαδήποτε διαδικασία εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα το παρόν έργο εντάσσεται στα 

λιμενικά έργα και ως εκ τούτου ακολουθεί την ανάλογη διαδικασία παραχώρησης χρήσης πυθμένα. 

Στην παρούσα φάση το WWF Ελλάς έχει λάβει απαλλαγή από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, 

έχει πραγματοποιήσει τις σχετικές μελέτες και τους απαραίτητους υπολογισμούς και τα έχει 

καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην αρμόδια διεύθυνση Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου. Η παραπάνω υπηρεσία οφείλει να προωθήσει τη μελέτη στα 

συναρμόδια υπουργεία οριζόμενα από το Ν.2971/11 αρ.14 και να λάβει σχετικές απόψεις. Έπειτα 

θα αποφασίσει την αδειοδότηση ή μη του έργου και θα ορίσει το αντίτιμο του μισθίου για την 
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παραχώρηση της χρήσης του πυθμένα. Στη φάση αυτή επειδή εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και 

υπουργεία πιθανολογούνται σχετικές καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος του έργου θα 

πρέπει να αναμένει τυχόν καθυστερήσεις που συνοδεύουν τέτοιες διαδικασίες.  

Αμέσως μόλις ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις και άδειες, ο ανάδοχος θα λάβει εντολή 

από το WWF όπως προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου.  

Το έργο όπως είναι γνωστό απαρτίζεται από δύο μέρη, την κατασκευή και την εγκατάσταση. Η 

κατασκευή είναι κάτι που θεωρητικά μπορεί να προηγηθεί και τα αγκύρια να αποθηκευτούν και να 

αναμένουν την αδειοδότηση. Παρόλα αυτά θα ήταν σκόπιμο να αναμείνουμε τυχόν παρατηρήσεις 

από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν μερικώς την κατασκευή. Οι 

ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι πιθανόν να χρειαστούν μικρές 

τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία αδειοδότησης.  

4.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 

1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους 

των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Υποψηφίους Αναδόχους 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.13. Τα αιτήματα για διευκρινίσεις, μπορούν να 

υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.   

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι 

εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου. 

β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα 

υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε 

μία μόνο κοινοπραξία. 

5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Έργου, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους 

οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος 

του Έργου που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων 

προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους, ο Προσφέρων κατά την ετοιμασία 

της προσφοράς του έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος υπεργολάβος συμμετέχει με οποιοδήποτε 

τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό. 
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5.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

5.2.1 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα 

1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά 

τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: 

α. Να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 

στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της της κοινής δράσης98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης  

του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με 

το Ν.3424/2005 (Α΄-305))  

β. Να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία   

γ.  Να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

από την εθνική νομοθεσία  

δ.  Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει 

αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 

ε.    Να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από τον Αναθέτοντα Φορέα 

στ.  Να έχουν διευθετημένες (έχουν ενταχθεί και τηρούν τον όποιο διακανονισμό)  τις υποχρεώσεις 

τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των 

φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελληνική Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει 

στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι 

ζ.    Να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν 

έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. 

2.  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος  είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις 

πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 

3. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες 

επικαλείται ο Προσφέρων καθώς και από τους δηλωθέντες υπεργολάβους.  
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5.2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 

1. να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, κατά μέσο όρο ανά έτος 

τουλάχιστον 120.000 ευρώ, ήτοι ίσο με το 200% του Προϋπολογισμού της Αρχικής Σύμβασης που 

ανέρχεται σε 60.000 € 

2. για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, 

σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών 

που τις συνοδεύουν ειδικότερα όπου απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εμπίπτει σε προϋπόθεση ελέγχου από ορκωτούς 

ελεγκτές πρέπει να προσκομιστεί είτε η έκθεση ελέγχου από τους εσωτερικούς της ελεγκτές όπως 

προβλέπεται. Η αξιολόγηση των οικονομικών της στοιχείων από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή (κατά 

προτίμηση ορκωτό) είναι απαραίτητη. Ειδικότερα, o μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων 

εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός και παράλληλα τα ίδια κεφάλαια 

της εταιρείας να είναι θετικά και όχι λιγότερα από το 50% του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου 

ίδρυσης 

3. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος  είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις 

αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας 

4. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξει στον Αναθέτοντα Φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

5.2.3 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 

1. Ο αριθμός των απασχολούμενων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση από τον Ενδιαφερόμενο 

Υποψήφιο Ανάδοχο φυσικών προσώπων, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος από  πέντε (5). 

2. Να διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων συναφών με το Αντικείμενο 

της Σύμβασης, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να 

αποδείξουν την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην παράδοση 

παρόμοιων προϊόντων καθώς και την ειδική εμπειρία του στην υλοποίηση εργασιών τοποθέτησης 

και εγκατάστασης. 

3. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (5) έτη, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 

συναφών με το Αντικείμενο της Σύμβασης. 

4. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, 

προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται στο 100% ή και μεγαλύτερου του Προϋπολογισμού της 

Σύμβασης. 

5. Να έχουν συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου, στελέχη των οποίων τα προσόντα θα 

καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα για το προσωπικό του Αναδόχου  

6. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος  είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 
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7. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς προτύπων ISO 18001:2007 

(Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια) εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό 

εδρεύοντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άδεια καταδυτικού συνεργείου σε ισχύ 

πιστοποιημένη από τις εκάστοτε λιμενικές αρχές. Όσοι δύτες λάβουν μέρος θα πρέπει να είναι είτε 

επαγγελματίες δύτες με άδεια σε ισχύ, είτε βοηθοί. Σε περίπτωση Ένωσης είναι υποχρεωτικό όλα 

τα μέλη της Ένωσης να φέρουν τις παραπάνω πιστοποιήσεις 

8. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος  δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξει στον Αναθέτοντα Φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Κυριότητα 

Ο Αναθέτων Φορέας κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά τη 

διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της επιστροφής σε 

αυτούς των Προσφορών τους από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

6.2 Χρόνος Ισχύος 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες 

2. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, 

σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του WWF Ελλάς 

3. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας θα απευθύνει 

ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη 

ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες και σε περίπτωση 

άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της Προσφοράς τους, αυτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

6.3 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Έργου 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του έργου. Υποβολή 

προσφοράς για μέρος του Έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής Προσφορών η οποία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο του WWF Ελλάς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η 

οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Υποψήφιου Ανάδοχου, να παραληφθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα 

μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον 

Αναθέτοντα Φορέα. 
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4. Ουδεμία τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Προσφορών είναι 

επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής τους, 

εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 4.1.2, δηλαδή αν ζητηθούν αλλαγές στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αδειοδότησης  

7.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντος Φορέα. 

 Ο αριθμός διαγωνισμού. 

 Ο τίτλος του Διαγωνισμού. 

 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες/εκτυπωμένες και δεν πρέπει να φέρουν 

παράτυπες διορθώσεις (ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.). Αν τυχόν 

υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι γραμμένες καθαρά και μονογραμμένες 

από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.  

3. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία 

ως εξής: 

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», σε δύο (2) αντίτυπα: 

i.     τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό  

ii.       το Έντυπο Υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο  

iii. τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (και σε ψηφιακό μέσο που να επιτρέπει την 

αντιγραφή των δεδομένων του), του Προσφέροντα 

Β. «Οικονομική Προσφορά», σε δύο (2) αντίτυπα και σε ψηφιακό μέσο που να επιτρέπει την 

αντιγραφή των δεδομένων του, τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα.  

Ο φάκελος της Προσφοράς θα είναι σφραγισμένος. 

Κάθε σελίδα των αντιτύπων που θα περιέχονται στο φάκελο, θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από 

τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να 

μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα.  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα 

να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

5. Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα είτε αυτοπροσώπως 

όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο όταν πρόκειται για νομικά 
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πρόσωπα, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η προσφορά 

πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από όλους όσοι αποτελούν την κοινοπραξία ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

7.3 Περιεχόμενα φακέλου 

7.3.1 Περιεχόμενα Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» 

Ο Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά.  

7.3.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν στα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα του 

Ενδιαφερόμενου Υποψηφίου Αναδόχου να υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος 

Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού και συγκεκριμένα απαρτίζονται από: 

1. Τη Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς (δεν κοινοποιείται συγκεκριμένο πρότυπο, κατατίθεται 

εγγράφως από κάθε Προσφέροντα σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής) 

2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 5.1, από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται να προσκομίσει γενικό πιστοποιητικό και 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.  

β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να 

κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην 

κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα 

υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται: 

(ι) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, 

(ιι) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,  

(ιιι) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και 

(ιv)    ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης τόσο του Προσφέροντα της παραγράφου 5.2.1, 

όσο και τυχόν δηλωθέντων υπεργολάβων αυτού, πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένη Δήλωση 

Προσωπικής κατάστασης (δεν κοινοποιείται συγκεκριμένο πρότυπο, κατατίθεται εγγράφως από κάθε 

Προσφέροντα σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής με τα στοιχεία της Παραγράφου 

5.2.1), καθώς και τα κατωτέρω πιστοποιητικά:   

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της 

προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, και δ) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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 (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιου δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι 

δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή του ΓΕΜΗ, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.  

β. Οι αλλοδαποί: 

Τα ίδια ως άνω αντίστοιχα πιστοποιητικά της χώρας προέλευσης με αντίστοιχη επικύρωση (Σφραγίδα 

της Χάγης, όπου απαιτείται) σε επίσημη μετάφραση.   

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α (2), α (3) και β του παρόντος άρθρου, 

αντίστοιχα.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε ειδική εκκαθάριση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(4) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α (1) του παρόντος 

άρθρου.  

4. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα, 

προσάρτημα οικονομικής καταστάσεως από ορκωτούς ελεγκτές ή έκθεση ελεγκτών του Ν.2190, 

συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των 

τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση 

ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
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ο Προσφέρων) ή Δήλωση του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 

5. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα, τα ακόλουθα 

στοιχεία: Α) Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον 

χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: 

επιχειρηματική δομή 

τομείς δραστηριότητας 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

αριθμό των απασχολούμενων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση από τον Ενδιαφερόμενο Υποψήφιο 

Ανάδοχο φυσικών προσώπων, για την τελευταία τριετία. 

Β) Πίνακα έργων συναφών με το αντικείμενο του διαγωνισμού, στον οποίο να αναφέρονται τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

α/α: 

(μέγιστος 10) 
Τίτλος Έργου:  

Όνομα φορέα 

(μέλους της 

Κοινοπραξίας) 

 

Συνολική Αξία 

Σύμβασης 

(Ευρώ) 

Αναλογία της 

σύμβασης 

που 

εκτελέστηκε 

από το 

Φορέα (%) 

Πελάτης 

(Αναθέτουσα 

Αρχή) 

Π
ρ

ο
έλ

ε
υ

σ
η

 

Χ
ρ

η
μ

α
το

δ
ό

τη
σ

η
ς
 

Η
μ

ε
ρ

ο
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η
ν

ίε
ς
 

(έ
ν

α
ρ

ξη
ς
/λ

ή
ξη

ς
) 

Λ
ο

ιπ
ά

 μ
έλ

η
 

κ
ο

ιν
ο

π
ρ

α
ξί

α
ς
 

(ε
φ

ό
σ

ο
ν

 

υ
π

ά
ρ

χ
ο

υ
ν

) 

… … … … … … … … 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου Είδος υπηρεσιών και προμηθειών  

… … 

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει επαρκώς την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, 

αποτελεσματικότητα και πείρα του στην παράδοση παρόμοιων προϊόντων καθώς και την ειδική 

εμπειρία του στην υλοποίηση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης ναυδέτων.  

 

Γ) Έναν επιπλέον πίνακα με τα παραπάνω στοιχεία που να αποδεικνύει ότι έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, προϋπολογισμού δαπάνης 

που ανέρχεται στο 100% ή και μεγαλύτερου του Προϋπολογισμού της 1Σύμβασης. 

 

Δ) Περιγραφή της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, στελέχη της οποίας θα καλύπτουν τα ελάχιστα 

απαιτούμενα σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη «Μελέτη σχεδίασης και εγκατάστασης ναύδετων στη 

νήσο Γυάρο», Υδροακτοτεχνική, Σ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες ΕΕ, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016  

  

6.  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος  είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις 

αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 

7. Προσκόμιση των πιστοποιητικών της σειράς προτύπων ISO 18001:2007 (Επαγγελματική Υγεία & 

Ασφάλεια) εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό εδρεύοντα σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άδεια καταδυτικού συνεργείου πιστοποιημένη από τις εκάστοτε λιμενικές 
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αρχές. Όσοι δύτες λάβουν μέρος θα πρέπει να είναι είτε επαγγελματίες δύτες με άδεια σε ισχύ, είτε 

βοηθοί.  

8. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στον Αναθέτοντα 

Φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. Συνίσταται η προσκόμιση Υπεύθυνης 

Δήλωσης  από τους Άλλους Φορείς.  

9. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την υλοποίηση 

μέρους της υπό ανάθεση Σύμβασης, δηλώσεις των υπεργολάβων, με τις οποίες θα εγγυώνται στον 

Αναθέτοντα Φορέα ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα υλοποιήσουν 

το μέρος του Έργου που τους αναλογεί κατά την Προσφορά.  

10. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια του 

εδαφίου (4) της παραγράφου 5.2.2 ή/και του εδαφίου (8) της παραγράφου 5.2.3, απαιτείται η 

υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: 

Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στον Αναθέτοντα Φορέα ότι, σε περίπτωση 

ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση 

αναγκαίους πόρους.  

Δήλωση του εδαφίου (3) της παραγράφου 7.3.1.1. 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (4) και (5) της παραγράφου 

7.3.1.1 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν στους φορείς αυτούς, ανάλογα 

με τους διατιθέμενους πόρους. 

Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων  

11. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή 

φωτοαντίγραφα, πλην της Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς, την οποία πρέπει να 

υποβάλλουν πρωτότυπη. 

12. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη 

συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, πλην της Δέσμευσης μη Απόσυρσης 

της Προσφοράς και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού 

εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την 

Προσφορά, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.  

7.3.1.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει δύο Ενότητες: 

α. την Ενότητα Α που αφορά στην Εκτέλεση του Έργου 

β. την Ενότητα Β που αφορά στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα: παρουσίαση 

και  αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου και των ρόλων / 

καθηκόντων των μελών της. 

γ.  Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα, των δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας καθώς και των 

παραδοτέων της Σύμβασης (διάγραμμα Gantt).  

7.3.2 Οικονομική Προσφορά 

1. Ενυπόγραφη  Οικονομική Προσφορά προ και μετά Φ.Π.Α 
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2. Σε κάθε περίπτωση αναφοράς υπηρεσιών για τις οποίες έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής στο 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι το αναλογούν τίμημα περιλαμβάνεται στις 

υπόλοιπες τιμές του Εντύπου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει αμοιβή για τις 

υπηρεσίες αυτές. 

3. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

4. Οι τιμές μονάδας και η συνολική τιμή προσφοράς εκφράζονται σε Ευρώ. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς 

Φ.Π.Α.  

5. Για τη συμπλήρωση της Οικονομικής Προσφοράς ο Προσφέρων πρέπει να συνυπολογίσει τυχόν εκ 

του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την 

κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα και το κέρδος του. 

6. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, 

όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα 

εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται 

από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών. 

7. Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή 

της.  

8. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7.3.3  Εγγύηση καλής εκτέλεση και λειτουργίας 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Αναθέτοντα Φορέα εγγύηση καλής 

εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ώστε να καλύπτει τους σκοπούς του, δηλαδή την ασφαλή 

αγκυροβόληση όλων των τύπων σκαφών στην περιοχή χωρίς να διαταράσσονται τα λιβάδια 

Ποσειδωνίας, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, με την οποία θα αναλαμβάνει για το χρονικό 

αυτό διάστημα την υποχρέωση για αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, η οποία θα οφείλεται 

στην πλημμελή εκτέλεση του Έργου ή σε αστοχία υλικού.   

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Αναθέτοντα Φορέα εγγύηση καλής 

εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου (προσκομίζοντας είτε εγγυητική επιστολή ποσού δύο 

χιλιάδων Ευρώ (2000€)είτε εναλλακτικά υπογράφοντας ιδιωτικό συμφωνητικό εγγύησης καλής 

λειτουργίας ποσού δύο χιλιάδων Ευρώ (2000€) ώστε να καλύπτει τους σκοπούς του, δηλαδή την 

ασφαλή αγκυροβόληση όλων των τύπων σκαφών στην περιοχή χωρίς να διαταράσσονται τα λιβάδια 

Ποσειδωνίας, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, με την οποία θα αναλαμβάνει για το χρονικό αυτό 

διάστημα την υποχρέωση για αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, η οποία θα οφείλεται στην 

πλημμελή εκτέλεση του Έργου ή σε αστοχία υλικού. 

 

Εγγυητική Επιστολή: 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, 

θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
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 Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

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

απαίτηση (κύρια οφειλή).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν:  

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Το πλήρη επωνυμία αυτού προς τον οποίο απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

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

ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση αυτού που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο αυτού που διενεργεί ο διαγωνισμό, που θα υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Κατά τα ανωτέρω ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 

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

δύο χιλιάδες (2000) Ευρώ,. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων και τα ακόλουθα: (Ι) 

Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς παράδοση έργο. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της 

ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) έτη με ημερομηνία 

έναρξης την 1η Ιουλίου 2017 και ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2019.…………………………… 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, 

γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί από το WWF Ελλάς κατά το δυνατόν 

σύντομα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών, με τον τρόπο που προβλέπεται 

στις εσωτερικές διαδικασίες  του Αναθέτοντα Φορέα. 

2. Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αριθμούν τις Προσφορές και τις καταχωρούν σε ειδικό έντυπο, 

αναγράφοντας και την οικονομική προσφορά κάθε προσφοροδότη.  

3. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, γίνεται για τις Προσφορές οι οποίες δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
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8.2 Έλεγχος Δικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής 

1. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει πρώτα την ορθότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των «Δεσμεύσεων μη απόσυρσης της 

προσφοράς» (εφόσον υπάρχουν) καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα στο άρθρο 5 και την παράγραφο 7.3.1.1 και καταγράφει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.  

2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν 

τις απαιτούμενες από τα Έγγραφα Διαγωνισμού προϋποθέσεις συμμετοχής, ο Αναθέτων Φορέας 

απορρίπτει τις Προσφορές. 

3. Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώματος και των 

προϋποθέσεων συμμετοχής, η Προσφορά δεν αξιολογείται. 

4. Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες 

εγγράφως την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Στην 

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Αν οι 

διευκρινίσεις δεν παραδοθούν εγγράφως εντός του χρονικού διαστήματος που θα οριστεί τότε η 

προσφορά θα απορρίπτεται.  

8.3 Αξιολόγηση Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών  

1. Για τις Προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, το Αρμόδιο Όργανο προχωρά στον έλεγχο των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών 

τους προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά τους και θα την βαθμολογήσει, βάσει της 

ποιοτικής αξιολόγησης των κριτηρίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Τήρηση τεχνικών προδιαγραφών/πληρότητα 
φακέλου με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
 

 
50% 

 
Εμπειρία αναδόχου σε αντίστοιχα έργα 
 

 
15% 

Αξία της οικονομικής προσφοράς 
 

                                         15% 

Ολοκληρωμένη παρουσίαση φάσεων κατασκευής 
και χρόνος υλοποίησης έργου 
 

 
10% 

Εμπειρία ομάδας έργου και διαθεσιμότητα 
απαραίτητου εξοπλισμού για τη μεταφορά και 
την εγκατάσταση  
 

 
10% 

9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα. 
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9.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

1. Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει τον υποψήφιο Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση Ανάθεσης εντός 

πέντε εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

2. Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει με επιστολή του τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση 

εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

9.3 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

1. Ο Αναθέτων Φορέας θα αποστείλει γραπτή πρόσκληση στον αναδειχθέντα Προσφέροντα για να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης αποστέλλοντας παράλληλα σχέδιο της 

Σύμβασης αυτής. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα και θα διέπεται από το Ελληνικό 

Δίκαιο, θα ορίζει αρμόδια δικαστήρια αυτά της Αθήνας και θα έχει ως ελάχιστο περιεχόμενο όλα τα 

οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την εκτέλεση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 

τον τρόπο πληρωμής, καθώς και όλα τα ζητήματα υπερημερίας, πλημμελούς εκπλήρωσης, 

εγγυητικής ευθύνης και τυχόν ποινικές ρήτρες. Για θέματα που τυχόν δεν θα ρυθμίζονται ρητώς 

από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που τυχόν προκύψουν αντικρουόμενοι 

– αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική προσφορά του 

αναδόχου, η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη.  

2. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί το Έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική 

πρόσκληση του Αναθέτοντος Φορέα, για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.  

9.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της. 

2. Η συνολική περίοδος εκτέλεσης του Έργου εκτιμάται σε  4 μήνες με καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης όλων των εργασιών την 30
η
 Ιουνίου 2017.  

3. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει βάσει της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. 

4. Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των αγκυροβολίων που 

συνιστούν το όλο παραδοτέο έργο. 

10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή της Συμβατικής Αξίας θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από 

τον Ανάδοχο στον Αναθέτοντα Φορέα 

2. Η πληρωμή θα γίνεται με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο: 

α. Χορήγηση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής 

Αξίας, μετά την υπογραφή της Σύμβασης.  

β. Χορήγηση ενδιάμεσης δόσης ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) της Συμβατικής Αξίας, μετά την 

ολοκλήρωση της Προμήθειας Εξοπλισμού και τον ποσοτικό έλεγχο των υπό προμήθεια υλικών 

και ακριβώς πριν την έναρξη των εργασιών Μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού. 

γ.  Χορήγηση ενδιάμεσης δόσης ύψους σαράντα τοις εκατό (40%)  της Συμβατικής Αξίας, μετά την 

ολοκλήρωση του Σταδίου 3 (Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση)  

 


