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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
--------------------------------ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
---------------------------------------Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιάς Τ.Κ. 185 31
Τηλέφωνο 2104149431-432
ΦΑΞ 2104149433
E-mail : oik.prom@nat.gr

Αρ. πρωτ. : 12237
Πειραιάς : 10/05/2018

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ /
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ (CPV : 79132000-8) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΝΑΤ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
250,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την ΥΑ 35130/739/10 (ΦΕΚ-1291 Β/11-8-10) του Υπουργού Οικονομικών “Αύξηση των χρηματικών ποσών του
άρθρου 83 παρ.1 Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”.
3. Το ΦΕΚ 231/ΥΟΔΔ/24-04-2018 “Διορισμός Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου”.
4. Την Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης,η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), προβαίνει στη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη
διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της εφάπαξ
παροχής υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία, για τον έλεγχο / επανέλεγχο των δύο (2) ανελκυστήρων στο κτίριο επί
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας του ΝΑΤ και σας καλεί να υποβάλετε, σε κλειστό
πρωτοκολλημένο φάκελο, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά, στο Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΑΤ, στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 –
Πειραιάς (4ος όροφος).
1) Διενέργεια ελέγχου σε δύο (2) ανελκυστήρες στο
κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον
Πειραιά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
2) Έκδοση σχετικών εκθέσεων
Αντικείμενο της Πρόσκλησης

3) Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.

Προϋπολογισμός Δαπάνης

250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
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ΚΑΕ Δαπάνης:

0899 «Λοιπές δαπάνες»

Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου Προσφοράς

Τμήμα Προμηθειών / Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Εθνικής Αντιστάσεως 1 – Πειραιάς, από την
ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ και μέχρι την
14.00 ώρα της προηγούμενης ημέρας, της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος
και να περιέχει : 1. εξωτερικά την επωνυμία της
εταιρείας, Προς: Τμήμα Προμηθειών/ Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και το Θέμα του Διαγωνισμού
και 2. εσωτερικά α. Φάκελο Δικαιολογητικών, β.
Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ. Φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς.
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς.
Στην
περίπτωση
αποστολής
προσφοράς ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς, αυτή θα ληφθεί ως
εμπρόθεσμη, εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι
την 14.00 ώρα της προηγούμενης ημέρας, της ημέρας
διενέργειας διαγωνισμού.

Ημέρα Διενέργειας Διαγωνισμού

30/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Χρόνος υλοποίησης

Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανάθεσης

Ισχύς Προσφοράς

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον κάθε
διαγωνιζόμενο για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι
(120) ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας
του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΑΤ στον Πειραιά επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 1,
στην αίθουσα του ΔΣ/ΝΑΤ (1ος όροφος), ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης των
Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων
Διαγωνισμών για το έτος 2018 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 3/19-01-2018 απόφαση
Προέδρου ΔΣ/ΝΑΤ. Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η
υποβολή γνωμοδοτικής πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών στο ΔΣ/ΝΑΤ.
Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
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Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις –
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας
(επιτηδευματίες), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε. . Οι
ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς
τους. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) πρέπει να είναι εγγεγραμμένα
στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίσουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο του κράτους εγκατάστασή τους ή να προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής : Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής ( σε 2 αντίγραφα
πρωτότυπο – αντίγραφο) πρέπει να περιέχει:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι
διαθέτει πιστοποίηση ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία. Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας θα έχουν εκδοθεί
από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης από τον
Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο θα αποδεικνύει το σχετικό επιτρεπόμενο πεδίο ελέγχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης της
ισχύος του.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) του φυσικού προσώπου ή του
νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, όπου θα αναγράφεται το όνομα του πιστοποιημένου Αρμόδιου
Ατόμου καθώς και ο αριθμός πιστοποιητικού που αυτός φέρει.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς : ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ( σε 2 αντίγραφα
πρωτότυπο – αντίγραφο) πρέπει να περιέχει:
Πίνακα Συμμόρφωσης, ως κάτωθι, συμπληρωμένο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Συμφωνία επί του
συνόλου των
τεχνικών
προδιαγραφών όπως
αναλυτικά ορίζεται
στο Παράρτημα, που
αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.

ΝΑΙ
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Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς : ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς ( σε 2 αντίγραφα
πρωτότυπο – αντίγραφο) πρέπει να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς στην οποία θα αναγράφεται
ολογράφως και αριθμητικά το ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ, το ποσό ΦΠΑ και το συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (μικτό ποσό) που θα βαρύνει το ΝΑΤ καθώς και την ισχύ της. Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν επανελέγχου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των παρατηρήσεων.
Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο φάκελο.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων,υπεύθυνη είναι η Τριμελής
Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το έτος
2018 του ΝΑΤ,όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ.4/19-01-2018 απόφαση ΔΣ/ΝΑΤ.
Κρατήσεις : Τον ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 8%.
Πληρωμή : Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, εξήντα (60) ημέρες από
την ημερομηνία προσκόμισης του τιμολογίου και κάθε άλλου απαιτούμενου από την Υπηρεσία δικαιολογητικού
στην Διεύθυνση Οικονομικού του ΝΑΤ. Για την έγκαιρη πληρωμή του, ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει μαζί με τα νόμιμα παραστατικά και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΝΑΤ που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΟ

Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς

ΘΕΜΑ

Έλεγχος / Επανέλεγχος δύο (2) ανελκυστήρων
1. Διενέργεια ελέγχου σε δύο (2) ανελκυστήρες στο κτίριο επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Έκδοση σχετικών εκθέσεων
3. Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών
Οι δύο (2) ανελκυστήρες που θα ελεγχούν, είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν :
α/α

1.

Διεύθυνση κτιρίου (Περιοχή)

Εθν. Αντιστάσεως 1 (Πειραιάς)

Ανελκυστήρας

Νο 1 (κεντρικός)

Συντηρητής
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
ΤΗΛ. 210 7628749

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.

Εθν. Αντιστάσεως 1 (Πειραιάς)

Νο 2 (βοηθητικός)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
ΤΗΛ. 210 7628749

Στην προσφορά θα αναφέρεται σαφώς ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου καθώς και
της σύνταξης της σχετικής έκθεσης, μετά την ανάθεση, ο οποίος θα δεσμεύει τον
ανάδοχο και δεν θα είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν το επίσημο πεδίο
εφαρμογής της διαπίστευσης από τον Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο θα αποδεικνύει το σχετικό
επιτρεπόμενο πεδίο ελέγχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
2. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν επανελέγχου, ο
οποίος θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των
παρατηρήσεων.
3. Ο έλεγχος των συστημάτων θα πραγματοποιηθεί με εξοπλισμό του αναδόχου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα βρίσκεται σε λειτουργία προς εξυπηρέτηση του
κοινού, τουλάχιστον ένας (1) ανελκυστήρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω εργασίες.
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