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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
E-mail : oik.prom@nat.gr

Αρ. πρωτ.: 20730
Πειραιάς, 26/07/2021

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: «Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει), για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. ».
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), προβαίνει στη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Ν. 4412/2016, άρθρο 118, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
(CPV : 42968300-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 3.800,00)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο κτίριο επί της
οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ, ως η Τεχνική Περιγραφή του
Παραρτήματος της παρούσης και σας καλεί να υποβάλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά
υπόψιν της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ. , στην ηλεκτρονική
διεύθυνση oik.prom@nat.gr , το αργότερο έως την 29/07/2021 και ώρα 15:00.
Τεχνική Προσφορά:
η οποία θα περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά
και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο πίνακας στο Παράρτημα της
παρούσας (Τεχνική προδιαγραφή- Φύλλο συμμόρφωσης )
Οικονομική Προσφορά: η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και
συμπ/νου ΦΠΑ).
Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης :
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1. Το Ν.Α.Τ. έχει την ευχέρεια για την επιλογή περισσοτέρων του ενός (1) αναδόχων στην περίπτωση
κατά την οποία δεν κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.
2.
Οι προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δεν
γίνονται δεκτές.
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Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της
παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα
δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.
Σύμβαση
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης.
Όροι Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο 100% του
τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των
απαραίτητων πρακτικών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ν.Α.Τ. – ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 090017680
Δ.Ο.Υ. : A΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση:
ekkathar@nat.gr, όσο και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 1 –
Πειραιάς Τ.Κ.: 185 31, 4ος όροφος, Τμήμα Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Στα τιμολόγια θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα στοιχεία της Σύμβασης
(τίτλος σύμβασης).
Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1)
Η υπ’ αριθ. 9/Συν.12η/15-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008950572) Απόφαση με την οποία το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. αποφάσισε:
α) Την έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #3.800,00#€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για την
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ. με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1381 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 42968300-2 και
β) Την επανάληψη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας και στον οικονομικό
φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας προς κάθε
ενδιαφερόμενο.
Η υπ’ αριθ. 166/14.05.21 (ΑΔΑΜ: 21REQ008636432) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού
ποσού 3.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 1381 «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ν.Α.Τ. του έτους 2021.

2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α.Τ.

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ανήκει στην Πρόσκληση

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς

ΘΕΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1
στον Πειραιά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3) 800 ρολά χαρτί υγείας A’ επαγγελματικά λευκά, λεία, διπλής περιτύλιξης
Διαστάσεις φύλλου: 9,1 χ 20 εκατοστά
Βάρος τεμαχίου: 430γραμμάρια - 500 γραμμάρια (περίπου)
Βάρος ανά τ.μ.: 18 γραμμάρια
Μήκος ρολού: 130 μέτρα - 160 μέτρα (περίπου)
Σύνθεση: 100% λευκασμένος φυσικός πολτός

4) 4.800 πακέτα χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ (240 κούτες των 20 πακέτων των 200 φύλλων /
πακέτο), λευκές, μονόφυλλες
Συσκευασία: 200 φύλλα / πακέτο
Διαστάσεις φύλλου: 25χ22 εκατοστά
Βάρος ανά τ.μ.: 28 γραμμάρια / σύνθεση
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός πολτός

5) 65 δοχεία υπερσυμπυκνωμένου υποαλλεργικού κρεμοσάπουνου για τα χέρια με Ph του
δέρματος , με αντισηπτικές ιδιότητες (λόγω covid-19) (των 4 lt / δοχείο).
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην προσφορά θα αναφέρεται σαφώς ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας των
ζητούμενων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Ν.Α.Τ.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
800 ρολά χαρτί υγείας A’
επαγγελματικά λευκά, λεία,
διπλής περιτύλιξης
Διαστάσεις φύλλου: 9,1 χ 20
εκατοστά
Βάρος τεμαχίου:
430γραμμάρια - 500
γραμμάρια (περίπου)
Βάρος ανά τ.μ.: 18
γραμμάρια
Μήκος ρολού: 130 μέτρα 160 μέτρα (περίπου)
Σύνθεση:
100%

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

λευκασμένος
φυσικός
πολτός
4.800 πακέτα
χειροπετσέτες ΖΙΚΖΑΚ (240 κούτες των
20 πακέτων των 200
φύλλων /
πακέτο), λευκές, μονόφυλλες
Συσκευασία: 200 φύλλα /
πακέτο
Διαστάσεις φύλλου: 25χ22
εκατοστά
Βάρος ανά τ.μ.: 28
γραμμάρια / σύνθεση
Σύνθεση: 100% λευκασμένος
χημικός πολτός
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65
δοχεία
υπερσυμπυκνωμένου
υποαλλεργικού
κρεμοσάπουνου για
τα χέρια με Ph του
δέρματος
,
με
αντισηπτικές
ιδιότητες
(λόγω
covid-19) (των 4 lt /
δοχείο).
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
της
προμήθειας
των
ζητούμενων
ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού
θα πραγματοποιηθεί
εντός
δέκα (10) ημερών από την
έγγραφη
ανακοίνωση
της
κατακυρωτικής Απόφασης

Ναι

Ναι

NAI

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται
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