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--------------------------------ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
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Πειραιάς, 08/04/2021

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν. 4412/2016
ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την υποβολή οικονομικών προσφορών, στο έργο
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ETHERNET SWITCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤ” (CPV: 30200000-1),
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (12.400,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.
Έχοντας υπόψη :
1. 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”
2. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις.” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86Α) με τον οποίο από 01-04-2012 η εποπτεία του Ν.Α.Τ. ασκείται από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147α/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το ΦΕΚ 231/ΥΟΔΔ/24-04-2018 “Διορισμός Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου”.
6. Το Προεδρικό Διάταγμα 107/2018 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/06-12-2018) ΄΄Οργανισμός Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου΄΄.
7. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 138/24-03-2021 (Α.Δ.Α: 6ΩΔΧ469ΗΞΡ-Β9Π, ΑΔΑΜ: 21REQ008351892)
ποσού € 12.400,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στον Κ.Α.Ε. : 7123 - «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Λογισμικού και Λοιπού Συναφούς Βοηθητικού Εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια δύο (2)
Ethernet switch για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΝΑΤ
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8. Την Απόφαση της 3ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Α.Τ. της 30-03-2021 (Θέμα 19α ΗΔ, Α.Δ.Α.: Ψ1ΥΒ469ΗΞΡ-Ζ3Λ, ΑΔΑΜ:
21REQ008376579) με την οποία εγκρίθηκε η

δαπάνη για την διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο (2) Ethernet switch για τις ανάγκες υποδομών πληροφορικής του ΝΑΤ.
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), προβαίνει στη διενέργεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
τη διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής, για την προμήθεια δυο (2) Ethernet switch για τις ανάγκες υποδομών
πληροφορικής του ΝΑΤ, ως η Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης και σας καλεί να υποβάλετε σε
κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά, υπόψιν
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ. , στο κτίριο επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως 1 – Πειραιάς (4ος όροφος).
Αντικείμενο της Πρόσκλησης

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ETHERNET SWITCH ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΆΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΟΥ ΝΑΤ

Προϋπολογισμός Δαπάνης

€ 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΚΑΕ Δαπάνης

Κ.Α.Ε: 7123 - «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Λογισμικού
και
Λοιπού
Συναφούς
Βοηθητικού
Εξοπλισμού»
Προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα
Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 1 – Πειραιάς, μέχρι
την 12.00 ώρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου Προσφοράς

Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και
να περιέχει : 1. εξωτερικά την επωνυμία της εταιρείας,
Προς: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα
Προμηθειών 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:
α) προσωπικώς ή με εκπρόσωπο, και
β) ταχυδρομικώς επί αποδείξει.
Σε κάθε περίπτωση κατατεθειμένης προσφοράς, αυτή θα
ληφθεί ως εμπρόθεσμη, εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία
μέχρι την 12.00 ώρα της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού.
09/04/2021
19/04/2021, ώρα 13.00 π.μ.
Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ του
εγγράφου κατακύρωσης του διαγωνισμού στον/ην
Ανάδοχο..
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον κάθε διαγωνιζόμενο
για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την
επομένη της ημέρας ανοίγματος προσφορών.

Ημέρα Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ
Ημέρα ανοίγματος προσφορών
Χρόνος υλοποίησης

Ισχύς Προσφοράς
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Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ν.Α.Τ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως
αρ. 1, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΝΑΤ (4ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, συνεπικουρούμενη από την Διεύθυνση Πληροφορικής, είναι η
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή γνωμοδοτικής πρότασης με τα αποτελέσματα της
τελικής αξιολόγησης των προσφορών στον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ.
Η αποσφράγιση προσφορών και η αξιολόγησή τους θα γίνει την ίδια ημέρα στις 19/04/2021 και ώρα 13.00 . Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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. Ωστόσο,
σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, το ΝΑΤ
(Αναθέτουσα Αρχή) δικαιούται, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει
από την ένωση να περιληφθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
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 πρέπει να περιέχει:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης με εγγεγραμμένη
δραστηριότητα αυτή του αντικειμένου της παρούσας καθώς και Βεβαίωση ότι ο αναφερόμενος στο Πιστοποιητικό
εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης για το τρέχον έτος.
2. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα ΙΙ της παρούσης), όπως ισχύει,
με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή
τα Κ.Ε.Π., όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος ανάδοχος: α) φυσικό πρόσωπο
(εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή β) ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι
ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη
της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται
για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς :
1. Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με αμετάκλητη
απόφαση αρμόδιου οργάνου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
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2. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του
ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
3. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που να θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.
4. Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
5. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική
του διαγωγή.
6. Δεν έχει / είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί για δωροδοκία , απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία και δόλια
χρεωκοπία.
7. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
8. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό κλπ) αλλά και τον κατάλληλο για την προστασία
των απασχολούμενων εξοπλισμό που είναι απαραίτητα, για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
9. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως κατονομάζεται ο
ασφαλιστικός φορέας).
10. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά είναι ακριβή.
11. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτή και δεν δύναται με την Προσφορά
του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής.
12. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
3.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο επιπρόσθετα υποβάλει αντίγραφο του Καταστατικού σύστασης με

όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και την ισχύουσα νομική εκπροσώπηση
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(ΦΕΚ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κλπ). Από τα παραπάνω έγγραφα
πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ) και η θητεία του ή των μελών
του διοικητικού οργάνου.
4.

Ισολογισμούς των 2 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί Ισολογισμός εφόσον

είναι νομικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικά σημειώματα σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
5.

Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις δύο προηγούμενες

οικονομικές χρήσεις.
6.

Κάθε προσφέρων οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα:

α) Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών που θα πληρούν την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης.
β) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, επαληθευμένη με παραπομπές σε
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
γ) Κατάλογο , στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων , με
μνεία , για κάθε παράδοση, του παραλήπτη , είτε εμπίπτει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, της
ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού .
7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τις πιστοποιήσεις: ISO 9001:2015 στην Παροχή και
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής, και την ISO/IEC 27001:2013 στην Παροχή και
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής (σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος
της Ένωσης να έχει τις πιστοποιήσεις αυτές) (Κατάθεση των εν λόγω πιστοποιήσεων).
Σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος της Ένωσης να ικανοποιεί την ανωτέρω απαίτηση.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς : Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει :
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος: α)
φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή β) ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι (εφόσον πρόκειται
για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για
ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις Υπηρεσίες του
Τεχνικού Παραρτήματος Ι της παρούσης και ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης, θα είναι όπως αναφέρεται στο Τεχνικό
Παράρτημα Ι της παρούσης.
2. Πίνακα συμμόρφωσης (βλέπε Παράρτημα Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) συμπληρωμένο.
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Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς : Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 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.
Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο φάκελο.
Εγγυήσεις:
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλει 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).
Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας,
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνουν τα σχετικά οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης.
Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης :
1. Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο φάκελο όπως αυτός προβλέπεται στο με
στοιχεία : Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου Προσφοράς της παρούσης.
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2. 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 2021 του
ΝΑΤ, όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ. 15/21-01-2021 Απόφαση Δ.Σ. / Ν.Α.Τ. (Α.Δ.Α.: Ψ6ΚΕ469ΗΞΡ-ΧΕΜ)
και την υπ’ αριθμ. 5/26-01-2021 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 6ΗΕ5469ΗΞΡ-ΓΒΧ), συνεπικουρούμενη από τη
Διεύθυνση Πληροφορικής του Ν.Α.Τ..
3. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του ΝΑΤ οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά
κάποια διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την
σφραγίσει. Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του Οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
6. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Α.Τ., δια των αρμοδίων οργάνων του, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο έναντι του ΝΑΤ για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
8. Το Ν.ΑΤ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας και να περιορίζει ή ματαιώνει ολικά ή εν
μέρει τη διαδικασία ανάθεσης. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
9. Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Ειδικότερα, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση
υποβολής πρωτότυπων εγγράφων, ενώ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών που
εκδόθηκαν από Δημόσιες Υπηρεσίες.
10. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται ότι τα γνωστοποιούμενα από μέρους του
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι
αληθή και ακριβή και αναγνωρίζει την εγκυρότητα κάθε κοινοποίησης πράξεων της διαδικασίας σε αυτά ή μέσω
αυτών.
11. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον
προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Κρατήσεις : τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν,
πλην του αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει το ΝΑΤ.
1. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
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2. Επί της εν λόγω κράτησης (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού

20% επί του χαρτοσήμου.
3. 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)».)
4. Επί της εν λόγω κράτησης (0,06% υπέρ ΑΕΠΠ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%

επί του χαρτοσήμου
5. παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
Πληρωμή:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της παρασχεθείσας προμήθειας είναι:
1. Πρωτόκολλο Παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από την αντίστοιχη αρμόδια
Τριμελή Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το
έτος 2021 του Ν.Α.Τ.
2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία προσκόμισης του τιμολογίου και κάθε άλλου απαιτούμενου από την Υπηρεσία δικαιολογητικού στην
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΑΤ. Για την έγκαιρη πληρωμή του, ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει μαζί με τα ανωτέρω νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΝΑΤ που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ./Ν.Α.Τ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.

ETHERNET SWITCH
DOWNLINK PROTS

UPLINK PORTS

ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING
TEMPERATURE)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE
TEMPERATURE)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΙΣΧΥΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LAYER 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LAYER 3

INTEGRATED WAC

QoS/ACL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ E/S

2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ

48 X 100M/1GE/2.5 GE/5 GE/10 GE
BASE-T ETHERNET PORTS
FIXED PORTS : 4 X 25GE SFP28 PORTS
+ 2 X 40GE QSFP+ Ή 2 X 100GE
QSFP28 POSTS
FLEXIBLE CARDS : 8-POSRT 10GE SFP
CARD, 2-PORT 25GE SFP28 CARD ΚΑΙ
8-PORT 25GE SFP28 CARD

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- 5ο C ΕΩΣ +45ο C

ΝΑΙ

-40ο C ΕΩΣ +70o C

ΝΑΙ

5% - 90% (non-condensing)

ΝΑΙ

1 + 1 POWER SUPPLY BACKUP

ΝΑΙ

MAC ADDRESSES ENTRIES > 64K
SWITCHING CAPACITY > 1.120 Tbps
≥ 4094 VLANs
IEEE 802.1d
AUTOMATIC LEARNING AND AGING
OF MAC ADDRESSES
IEEE 802.1w
IEEE 802.1s
>64K FIBv4 ENTRIES
>32K FIBv6 ENTRIES
STATIC ROUTES
RIP V1/2 AND RIPng
OSFP AND OSFPv3
IS-IS AND IS-ISv6
BGP AND BGP4+
MPLS
MLDv1/v2 SNOOPING
IGMPv1/v2/v3 SNOOPING
IGMPv1/v2/v3 , PIM-SM AND PIMSSM
MSDP
MULTI-CAST VPN
≥ 200APs ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΟ INTEGRATED WAC
RATE LIMITING FOR INCOMING AND
OUTGOING PACKETS ON AN
INTERFACE
802.1p AND DSCP PRIORITY REMARKING
PACKET REDIRECTION
LAYER 2 TO LAYER 4 PACKET
FILTERING
QUEUE-BASED RATE LIMITING AND
TRAFFIC SHAPING ON AN INTERFACE
MFF
NAC FUNCTION
AAA AUTHENTICATION AND RADIUS
AUTHENTICATION
IEEE 802.1X/MAC/PORTAL
AUTHENTICATION
ENCRYPTED COMMUNICATION

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΨΨ4Χ469ΗΞΡ-ΠΑ3

21PROC008440306 2021-04-09
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

NETWORK VIRTUALIZATION

MANAGEMENT AND
MAINTENANCE
RIGHT-TO-USE (RTU)
ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΚΑΛΏΔΙΑ

2.

3.

4.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ E/S
ANALYTICS (ECA)
SSH v2.0 AND HTTPS
THREAT-DECEPTION
BFD FOR BGP/IS-IS/OSPF
LACP
Eth-Trunk
LLDP
VXLAN FUNCTION
VXLAN LAYER 2GATEWAY AND LAYER
3 GATEWAY
VXLAN NO-GATEWAY SOLUTION
BGP EVPN
CONFIGURATION THROUGH
NETCONF/YANG
SNMPV1/V2c/V3
RMON
Net-stream or similar functions
TELEMETRY

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

PORT RATE UPGRADES VIA RTU

ΝΑΙ

Ικανότητα σύνδεσης των
προσφερόμενων Ethernet Switches
σε διάταξη τύπου stack.
Προσφορά του απαραίτητου αριθμού
καλωδίων για τη σύνδεση των
προσφερόμενων Ethernet Switches
σε διάταξη τύπου stack.

ΝΑΙ

UTP Cat6

NAI

Παροχή υπηρεσιών
δωρεάν, τοποθέτησης,
εγκατάστασης και
παραμετροποίησης, του
προσφερόμενου υλικού, με
βάση τις απαιτήσεις που
θα δοθούν από τη
Διεύθυνση Πληροφορικής
ΝΑΤ.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 5 ετών 24 x 7 x
4 ώρες απόκριση από τον
κατασκευαστή με επισκευή
on-site ή και
αντικατάσταση εάν κριθεί
ότι είναι αναγκαίο.
Το σύνολο των εργασιών
που απαιτούνται θα γίνει
στους χώρους της
Διεύθυνσης Πληροφορικής
ΝΑΤ στον Πειραιά Εθνικής
Αντιστάσεως 1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ του
εγγράφου κατακύρωσης του διαγωνισμού στον/ην Ανάδοχο.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του
ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν (4).
Ημερομηνία: …../…./20…..
Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου
εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του
παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
η) Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με αμετάκλητη απόφαση
αρμοδίου οργάνου, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων προς τις
Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
θ) Διαθέτω την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα μεταφοράς, κλπ) αλλά και τον κατάλληλο για την προστασία
των απασχολούμενων εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
ι) Το προσωπικό που διαθέτω είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία στον ασφαλιστικό
φορέα……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
κ) Τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
λ) Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και της
Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτή και δεν δύναμαι με την Προσφορά μου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
αποκρούσω ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής.
μ) Η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων
έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.
Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις
πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ………………(1)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΘΗΝΑ…………………………(2)
Προς:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ………………………………………(3)
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι
της ένστασης της διζήσεως υπέρ………..(4), μέχρι το ποσόν των……………(5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή
μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπογράφει την …….(6), με αριθμό ……..(7), για την
προμήθεια …………(8).
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση
έγγραφης εντολής σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας των ειδών του διενεργηθέντος
διαγωνισμού για τον οποίο εγγυόμαστε.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή
μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες
από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εμάς.
Επίσης αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αρμόδιας
Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζας μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα
περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές Διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν
υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το όριο της Τράπεζας μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).
Διατελούμε με τιμή,
……………………………….(9)
Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης
3. Αριθμός εγγύησης
4. Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ. και ταχυδρομική διεύθυνση)
5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως)
6. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
7. Αριθμός Σύμβασης
8. Είδος και ποσότητα προμήθειας
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες.
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