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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. : 17256
Πειραιάς, 23/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
Θέμα: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αξονικού
εξαεριστήρα για τον χώρο της αποθήκης στο Α΄υπόγειο του Κτιρίου Ν.Α.Τ. (CPV: 39714100-1) επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτακοσίων
Ευρώ (€ 800,00)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (ΚΑΕ 0899), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής».
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) προβαίνει στη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης (Ν. 4412/2016, άρθρο 118: «Απευθείας ανάθεση»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός
(1) αξονικού εξαεριστήρα για τον χώρο της αποθήκης στο Α΄υπόγειο του Κτιρίου Ν.Α.Τ. (CPV: 39714100-1) επί της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτακοσίων
Ευρώ (€ 800,00)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (ΚΑΕ 0899) ως η Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης και σας καλεί να
υποβάλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του
Ν.Α.Τ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oik.prom@nat.gr, το αργότερο έως την 21/08/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οικονομική Προσφορά: Στην Οικονομική Προσφορά, θα αναγράφεται, αναλυτικά, το κόστος για τη παροχή υπηρεσιών
Συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.,
σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης,
ολογράφως και αριθμητικά.
Τεχνική προσφορά : Θα αναγράφεται η αποδοχή του περιεχομένου της Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος της παρούσης,
αναλυτικά.
Κρατήσεις: Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του
αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει το Ν.Α.Τ.
1. 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β
969/22.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147)».)
2. Επί της εν λόγω κράτησης (0,06% υπέρ ΑΕΠΠ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%
3. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
Πληρωμή : Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία προσκόμισης του παραστατικού (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο ) καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου από την
Υπηρεσία, δικαιολογητικού, από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Μέγαρο Ν.Α.Τ. - Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς.
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αξονικού εξαεριστήρα
Ο προς προμήθεια εξαεριστήρας θα αντικαταστήσει υφιστάμενο, που είναι
κατεστραμμένος και εκτός λειτουργίας.
Θα είναι αξονικός εξαεριστήρας πλαισίου, βιομηχανικού τύπου, με φτερωτή από
ενισχυμένο PVC, μονοφασικού κινητήρα, 4 πόλων, στροφών 1300rpm, παροχής 2.300m3/h,
περίπου. Η διάμετρος της φτερωτής θα είναι 315mm και η διάσταση του πλαισίου 400x400mm,
περίπου.
Ο εξαεριστήρας θα εγκατασταθεί στον χώρο Αποθήκης στο Α’ Υπόγειο του κτιρίου, στο
παράθυρο στη θέση του παλαιού. Η εργασία εγκατάστασης περιλαμβάνει:
•
•
•

ΠεριγραφήΑπαιτούμενες
εργασίες

•
•
•
•
•

Την αποσύνδεση και αποξήλωση του παλαιού εξαεριστήρα
Την αποξήλωση του κρυστάλλου επί του οποίου ήταν τοποθετημένος
Την προμήθεια φύλλου plexiglass, πάχους 8-10mm, διαστάσεων
540x1100mm, περίπου
Την διάνοιξη οπής διαστάσεων 400x400mm, στο φύλλο για την προσαρμογή
του εξαεριστήρα
Την τοποθέτηση και στερέωση του plexiglass στο ξύλινο πλαίσιο (κούφωμα)
του παραθύρου
Την ασφαλή τοποθέτηση, προσαρμογή του εξαεριστήρα και την ηλεκτρική
σύνδεσή του.
Οποιαδήποτε μικροεργασία ή μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση του
εξαεριστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από το κτίριο.

Στην τεχνική προσφορά τους οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
περιλαμβάνουν:
Τεχνική
προσφορά

Χρόνος
εργασιών
Παρατηρήσεις
Οικονομική
προσφορά

Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι:
Αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας.
Θα αναλάβουν την εκτέλεση της εργασίας με δικό τους εξοπλισμό.
Έχουν επισκεφθεί τον χώρο και έχουν λάβει υπόψη τους τις τοπικές συνθήκες του
έργου.
Στην προσφορά θα αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, ο οποίος θα δεσμεύει τον
Φορέα και δεν θα είναι μεγαλύτερος από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την ανάθεση.
•
•
•

Ο Προμηθευτής μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οφείλει να παραδώσει Φυλλάδιο
τεχνικών οδηγιών λειτουργίας του εξαεριστήρα και εγγύηση λειτουργίας χρονικής διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση των
αναφερόμενων εργασιών χωρίς τον Φ.Π.Α., τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και την τιμή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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