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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
Θέμα: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών Συντήρησης της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης (CPV: 50711000-2) (για έξι μήνες) του Κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας
Ν.Α.Τ, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (ΚΑΕ 0863),
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 παροχής υπηρεσιών Συντήρησης της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (για έξι μήνες) (CPV: 50711000-2) στο Κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 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
10/07/2020 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. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
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 θα γίνεται μηνιαίως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία προσκόμισης εκάστου τιμολογίου 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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Κτίριο
Θέμα

Μέγαρο Ν.Α.Τ. - Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς.
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Η συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:




ΠεριγραφήΑπαιτούμενες
εργασίες








Υποχρεώσεις
Αναδόχου






Την αποκατάσταση βλαβών και μικροεργασίες στο ηλεκτρολογικό δίκτυο και στο
τηλεφωνικό δίκτυο του κτιρίου.
Την αντικατάσταση λαμπτήρων σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση προληπτικών εργασιών συντήρησης των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική
Υπηρεσία του Ταμείου.
Την καταγραφή των εργασιών επισκευής και συντήρησης σε ημερολόγιο εργασιών (βιβλίο
συντήρησης), το οποίο θα τηρείται, με ευθύνη του συντηρητή και θα είναι στη διάθεση της
Υπηρεσίας.
Την χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών όταν και όπου απαιτηθεί.

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από τεχνικό με άδεια ηλεκτρολόγου, ο οποίος θα
παρευρίσκεται στο αναφερόμενο κτίριο, δύο (2) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, από ώρα 8.00
έως 15.00. Ο συντηρητής θα ενημερώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, για τις εργασίες προς
εκτέλεση και θα τηρεί βιβλίο συντήρησης, όπου θα αναγράφονται όλες τις εργασίες που έχουν
εκτελεστεί. Το βιβλίο συντήρησης θα συνυπογράφεται και θα ελέγχεται από την Τεχνική Υπηρεσία
του Ν.Α.Τ..
Το κόστος προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων κ.λ.π. προς αντικατάσταση, που θα
προκύπτει στο πλαίσιο της συντήρησης, δεν θα βαρύνει τον συντηρητή, ο οποίος, όμως, οφείλει να
ενημερώνει, έγκαιρα, την Τεχνική Υπηρεσία, για την προμήθειά τους.
Ο συντηρητής οφείλει να χρησιμοποιεί δικό του εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα κ.λ.π.) για την
εκτέλεση των εργασιών.
Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα βεβαιώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Ν.Α.Τ..
Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος και υπόχρεος σε αποζημίωση για τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του, το οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στον αρμόδιο Φορέα, καθώς και να τηρεί όλα
τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς Κανονισμούς και Διατάξεις μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Η
προμήθεια και δαπάνη μέσων ασφαλείας και υγιεινής του εργατοτεχνικού προσωπικού θα βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
Ο συντηρητής οφείλει να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε
ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε
ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητά του ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού.



Χρόνος
εργασιών

Τεχνική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά

Εργασίες που απαιτούν διακοπή της ηλεκτροδότησης, θα εκτελούνται εκτός ωραρίου λειτουργίας
των στεγαζόμενων Υπηρεσιών, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.
Η παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης έχει διάρκεια έξι (6)
μήνες, με έναρξη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Στην τεχνική προσφορά, ο προσφέρων θα προσκομίσει:
 Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώσει ότι:
 Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας.
 Έχει επισκεφθεί το κτίριο και έχει λάβει υπόψη του τις τοπικές συνθήκες.
 Έχει την τεχνογνωσία και την κατά νόμο άδεια, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
 Το ονοματεπώνυμο των τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει για τη συντήρηση, με τον αριθμό
άδειας που διαθέτουν, καθώς και επισυναπτόμενη τη σχετική άδεια, σε φωτοαντίγραφο.
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει:
 την προσφερόμενη μηνιαία τιμή για την εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών χωρίς τον
Φ.Π.Α., τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και την μηνιαία τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 την προσφερόμενη συνολική τιμή (για 6 μήνες) για την εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών
χωρίς τον Φ.Π.Α., τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
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