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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την ετήσια
προμήθεια αναλωσίμων (toner, drum unit, photoconductor και μελανοταινίες) για εκτυπωτές,
φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και πολυμηχανήματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των
Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 30125100-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ
49.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ
(ΚΑΕ 1281) έτους 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει αποκλειστικά τιμής.
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο , έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86Α) με τον οποίο από 01-04-2012 η εποπτεία του ΝΑΤ ασκείται από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. 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.
4. Το ΦΕΚ 231/ΥΟΔΔ/24-04-2018 “Διορισμός Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου”.
5. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 204/Τεύχος Α’/06-12-2018) ΄΄Οργανισμός Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου΄΄.
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 202/28-05-2020 (Α.Δ.Α: ΩΡΖΓ469ΗΞΡ-Ψ6Ε, Α.Δ.Α.Μ.:
20REQ006835391) που αφορά την ανάγκη του Ν.Α.Τ. για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων
για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλεομοιτυπικά & πολυμηχανήματα, στο κτίριο επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
7. Την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ./ Ν.Α.Τ. της 02-06-2020 (θέμα 20ο, Α.Δ.Α.: 6ΙΠΤ469ΗΞΡ3ΧΡ, Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006846228) με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την διενέργεια του εν
λόγω συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
8. Γενικότερα κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

1

ΑΔΑ: ΩΓΩΠ469ΗΞΡ-ΝΣ4

20PROC006907259 2020-06-23

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων
(toner, drum unit, photoconductor και μελανοταινίες) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και
πολυμηχανήματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 30125100-2),
προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ 49.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% , η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 1281) έτους 2020, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αφορά την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια tonerdrum unit-photoconductor και μελανοταινιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΝΑΤ όπως τα υπό
προμήθεια είδη και οι ποσότητες αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης των
Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών
Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 12/2201-2020 Απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ψ5Ψ2469ΗΞΡ-8Η8) και την υπ’ αριθμ. 65/05-06-2020 Απόφαση
Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 61ΦΗ469ΗΞΡ-6ΒΙ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 05/02-06-2020
Απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (Α.Δ.Α.: ΨΟ7Κ469ΗΞΡ-Μ9Μ), έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος
του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, εντός της εγκεκριμένης
πίστωσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΑΤ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως
αρ. 1 Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου (1ος όροφος) ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής
Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει
συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 12/22-01-2020 Απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ψ5Ψ2469ΗΞΡ-8Η8) και την υπ’
αριθμ. 65/05-06-2020 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 61ΦΗ469ΗΞΡ-6ΒΙ) όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 05/02-06-2020 Απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (Α.Δ.Α.: ΨΟ7Κ469ΗΞΡ-Μ9Μ), την 10-07-2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ : 23-06-2020.
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 αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 .
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι κλειστές προσφορές θα κατατίθενται με πρωτόκολλο στο Τμήμα Γραμματείας και Επιμελητείας της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΝΑΤ στη διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς, Τ.Κ.
18531 , μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14.00.
Οι κλειστές προσφορές μπορεί να κατατεθούν είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αποστολής της 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. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν. Προσφορά που είτε
υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν
έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγιση τους από την αρμόδια
Επιτροπή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: ΄Ενα (1) έτος, από την υπογραφή της, ή μέχρι την κάλυψη της.
Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει άμεσα εντός είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή στους χώρους που θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία και θα παραδοθούν καινούρια και αμεταχείριστα.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων (toner,
drum unit, photoconductor και μελανοταινίες) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και
πολυμηχανήματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV:
30125100-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ 49.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/07/2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Επιχειρήσεις.
γ) Σύμπραξη επιχειρήσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε.
του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Για ό,τι δεν προβλέπεται με την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του ΠΔ
118/2007, όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν.4412/2016.
Το κείμενο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ
(www.nat.gr) στήλη διαγωνισμοί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΝΑΤ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ' αριθμ 01/2020 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5 .10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α΄188).
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλει πρωτοκολλημένη
αίτηση συμμετοχής (που θα συνοδεύει την προσφορά) προς το Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του
διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της
προσφοράς.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί έξι (6) μήνες (180 ημέρες) από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που οι συμμετέχοντες
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα Διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
Διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους
χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής,
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας Αρχής,
γ. Ο τίτλος της σύμβασης,
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
ης
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Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ,
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων οικονομικών φορέων, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εάν, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του
διαγωνιζόμενου, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύνανται 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
ενδιαφερόμενου.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση.
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο όργανο (Ετήσια Τριμελή Επιτροπή Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το
έτος 2020 του ΝΑΤ ) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ανωτέρω Επιτροπή του διαγωνισμού.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή
της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Ετήσια
Τριμελή Επιτροπή Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης μονογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή
ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης.
Γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται την ίδια ημέρα
του διαγωνισμού, μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση,
συντάσσεται ένα πρακτικό το οποίο και διαβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή.
Δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους προσφέροντες ή
τους συμμετέχοντες.
Ε) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσμίας
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είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιέχονται στην Παράγραφο Δ΄ της
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74 , καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, του Ν. 4412/2016.
ΣΤ) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΝΑΤ σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Ετήσια Τριμελή Επιτροπή Αποσφράγισης των Προσφορών,
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων
Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ .
Ζ) Η Ετήσια Τριμελής Επιτροπή Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ,
προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου του υποψηφίου αναδόχου σε ημερομηνία και ώρα η οποία
κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να λάβουν γνώση των εν λόγω
δικαιολογητικών.
Η) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Ετήσια Τριμελή Επιτροπή Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του
ΝΑΤ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
σχετικής απόφασης.
Θ) Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.1. ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»:
• Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, και υπέρ του συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 790,32€.
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι αορίστου ισχύος ή να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 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 και
της εγγύησης συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 παρ. 4 του
ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr). Επιβεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
Α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75.
Ειδικότερα:
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1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα 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 2009, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Έ-νωσης
(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) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13 ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ό-πως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδη-γίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2. Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος.
3. Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
4. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου.
5. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού δικαίου.
6. Ο οικονομικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου.
7. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση.
8. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
9. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών, ανικανότητας παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα.
10. Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
11. Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
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12. Ο οικονομικός φορέας διαθέτει 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.
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ αφορά τους νομίμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων ―όπως προκύπτουν από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής τους
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής― ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αυτός ισχύει σήμερα, όπου θα
δηλώνεται ότι παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την Υπηρεσία και
κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, τα οποία περιέχουν
προσωπικά δεδομένα.
 Ισολογισμούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα ή
εκκαθαριστικά σημειώματα σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης , καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά το υπό
προμήθεια υλικό , κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
 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 .
1.2. ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
Περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, όπως ορίζεται στον πίνακα «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να συμπληρώσουν και να καταθέσουν, επί ποινή
αποκλεισμού, τον πίνακα συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ με τίτλο ΠΙΝΑΚΑΣ 1. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
1.3 ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται, επί ποινή αποκλεισμού, και υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά συμπληρώνεται η προσφερόμενη τιμή μονάδος για κάθε
ένα είδος εκ των αναφερόμενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Η χαμηλότερη προσφορά προσδιορίζεται στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.
Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ.
Οι τιμές των προσφορών (της τελικής και των επιμέρους τιμών των ειδών) δεν μεταβάλλονται κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι Θα προτιμηθούν οι διπλές συσκευασίες προϊόντων εφόσον αυτές είναι
οικονομικότερες. Επίσης θα προτιμηθούν οι συσκευασίες μεγάλης χωρητικότητας (high capacity)
αλλά η προσφορά θα γίνει επί της μισής αιτουμένης ποσότητας.
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Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά τον έλεγχο των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πρέπει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί, να καταθέσει
στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΝΑΤ με αίτηση τα παρακάτω έντυπα/δικαιολογητικά:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ)
απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, και
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί υπό πτώχευση.
 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων (το οποίο εκδίδεται από την ηλεκτρονική πύλη του ΣΕΠΕ sepenet.gr), από
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ή ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών
ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους: α) τριών (3) πράξεων επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή β)
δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό (α)
και (β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
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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.
 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως
πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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).
3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Την ημερομηνία έκδοσης,
β) Τον εκδότη,
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) Τον αριθμό της εγγύησης,
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, και
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
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Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά παρέχεται στο Παράρτημα Ε΄ της
παρούσας υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και 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 και της εγγύησης συμμετοχής.
Εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που ανέρχεται σε επτακόσια ενενήντα
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (790,32€).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά
έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής 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.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
ΣΤ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται για κάθε ένα είδος που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
Φ.Π.Α. (που θα δίδεται ξεχωριστά), για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
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Ι. Σε ΕΥΡΩ για το σύνολο της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της προμήθειας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Συνολική τιμή με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές πέρα από το κόστος όλης της προσφερόμενης ποσότητας κάθε είδους και το καθολικό
σύνολο για όλα τα είδη, θα αναφέρουν και την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους αναλώσιμου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω
εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της
διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή
των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον
προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου (Τριμελή ετήσια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, όπως αυτή
έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 01/21-01-2020 Απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΩ3Λ469ΗΞΡ-Π2Τ) και την
υπ’ αριθμ. 14/22-01-2020 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ω6Γ5469ΗΞΡ-Ω07 )), εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής
εάν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του Διαγωνισμού είναι η πλέον χαμηλότερη, από οικονομική
άποψη, προσφορά ανά είδος (τύπο αναλώσιμου) αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής . Για την
σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Θ. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει καταθέσει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος
(τύπο αναλώσιμου).
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης στους προσφέροντες, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά
από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο ανάδοχος υπάγεται στην αρμοδιότητα
των δικαστηρίων του Πειραιά.
Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΝΑΤ συμφωνούνται και
είναι ανεκχώρητες.
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Ανήκει στην υπ' αριθμ 01/2020 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σε κάθε αναλώσιμο του πίνακα Αναλωσίμων Ειδών του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να αναγράψει το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας το οποίο και θα αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας κατά την παράδοση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A/A
Α1

Α2
Α2.1

Α2.2

Α2.3

Α2.4
Α2.5
Α2.6
Α2.7

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο
υποψήφιος
ανάδοχος
αποδέχεται
τη
συμμόρφωση του με το σύνολο των απαιτήσεων
των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή, για τις
οποίες δεσμεύεται σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

Γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των
κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων
(original) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω
πίνακα
Να διαθέτουν χαρακτηριστικά ίδια ή ανώτερα των
κωδικών που αναφέρονται στον πίνακα (ποσότητα
μελανιού για inkjet cartridges και αριθμό σελίδων για
toner cartridges/φύσιγγες τυμπάνου).
Σε περίπτωση που ο κωδικός αφορά σε πολλαπλή
συσκευασία ο ανάδοχος υποχρεούται να
προμηθεύσει το σύνολο των αναλωσίμων που
περιέχονται στην πολλαπλή συσκευασία γνήσιου,
ίδιων χαρακτηριστικών ή ανώτερων.
Καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.

ΝΑΙ

Δεν πρέπει να είναι αναγομωμένα (refilled) ή
ανακατασκευασμένα.

ΝΑΙ

Τα είδη να παραδοθούν συσκευασμένα ανά τεμάχιο.

ΝΑΙ

Τα προϊόντα να κυκλοφορούν νόμιμα εντός της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και
δεν
προσκρούουν/παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α3
Α3.1

Α3.2
Α3.3

των εταιριών - κατασκευαστών των εκτυπωτών
(πατέντες).
Υποχρεώσεις του αναδόχου μετά την υπογραφή της
σύμβασης :
Ο ανάδοχος δια του εκπροσώπου του δηλώνει ότι
έχει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει εμπρόθεσμα σε
πέρας και κατά προσήκοντα τρόπο την εκτέλεση της
προμήθειας.
Η παράδοση του συνόλου των αναλωσίμων να
ολοκληρωθεί, στο σύνολό της, εντός είκοσι (20)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Αν κάποιο αναλώσιμο αποδειχθεί ελαττωματικό, να
αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΝΗΜ/ΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
SAMSUNG
ΠΛΟΙΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ/DRUM/
PHOTOCONDUCTORS

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΛΕΠΙΔΑ ΑΡΕΤΗ

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U

5

XEROX
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Workcentre
3225

TONER Workcentre3225
106R02777

8

XEROX
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Workcentre
3225

DRUM Workcentre3225
101R00474 BLACK

5

KONICA
MINOLTA
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Pagepro
1490MF

PAGEPRO 1490MF
TONER

12

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK E360 E360H11E (9.000 σελ)
dn

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

3
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK E360 E260X22G
dn
PHOTOCONDUCTOR

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E360H11E (9.000 σελ)

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

2

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER
8360P

BROTHER TN-6300

5

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER
8360P

BROTHER DR-6000
(DRUM)

1

LEXMARK
E460dn

E360A11E (9.000 σελ)

3

LEXMARK
E460dw

E360A11E

8

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

6

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P1102

HP Leserjet Pro 85A
CE285AC

10

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ/ΝΤΡΙΑΣ

HP Deskjet Ink
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Advantage
HP 652 black
3835

15

HP Deskjet Ink
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Advantage
HP 652 Tri-color
3835

15

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U

5

LEXMARK
E460dn

E360H11E (9.000 σελ)

2

LEXMARK
E250d

E250A11E

1

BROTHER DR-6000
(DRUM)

1

ΛΟΙΠΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΟΙΚΟN/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ BROTHER
8360P

ΚΙΚΙΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. (210-41.49.444)
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
1018

HP Laserjet 12A Q2612A

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

1

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
1022

HP Laserjet 12A Q2612A

2

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER FAX- BROTHER ΤΝ 2220
2840
BLACK

1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

Toner OKI
B401/MB441/MB451

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

OKI
B401/MB441/MB451
(DRUM)

2

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΥ
& ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Deskjet
990cxi

HP 45 black

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Deskjet
990cxi

HP 78

3

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

Toner OKI
B401/MB441/MB451

5

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

OKI
B401/MB441/MB451
(DRUM)

2

SHARP MX-312GR
(DRUM)

2

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U (15.000)

2

LEXMARK
E360dn

E360H31E (9.000 σελ)

5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E360H31E (9.000 σελ)

4

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (2)

LEXMARK
E460dn

E460X31E

2

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

SHARP MXM264N

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΕΚ/ΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (2)
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Α.
(210-41.49.431)

ΛΕΟΝΤΗΣ Κ. (21041.49.412)

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΤ.
(210-41.49.428)
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SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M2675F

SAMSUNG IMAGING
UNIT MLT-R116 (DRUM)

2

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M2675F

SAMSUNG ProeXpress
MLT D11 6L

8

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laser
P2015n

HP Laserjet 53A Q7553A
BLACK

10

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260A11E

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

2

HP Deskjet
6540

Black HP339 INK
Cartridge Twin Pack

5

SHARP MXM264N

SHARP MX-M264N
DRUM

2

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U

6

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

HP Photosmart
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ C4180 ALL IN HP 336 BLACK
ONE

7

HP Photosmart
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ C4180 ALL IN HP 342 TRI-COLOUR
ONE

7

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

HP LASERJET
1300

HP LASERJET
13X,Q2613XBLACK

9

HP Laserjet 12A Q2612A

5

LEXMARK
E460dn

E360H11E (9.000 σελ)

3

LEXMARK
E460dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

4

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
HP Laserjet
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
M1319f MFP
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ Φ. (21041.49.361-363)
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ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗ

LEXMARK
E360dn

E360H11E (9.000 σελ)

2

ΚΙΝΤΖΙΟΣ Ι. (21041.49.541)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ &
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

LEXMARK
E360dn

E360H11E (9.000 σελ)

1

ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Κ.
(210-41.49.371-372)

TOSHIBA estudio 206

TOSHIBA OD1600(41303611000)
DRUM

2

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U

3

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

OKI
B401/MB441/MB451
(DRUM)

2

HP Laserjet
P2055d

HP CE505XC

13

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260A11E

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

2

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (3)

LEXMARK
E360dn

LEXMARK E360H11E

4

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB472
ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΕΦΑΠΑΞ)
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB472

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET
PRO 400
M401dn (2)
HP Laserjet
P3015

Toner OKI
MB472/492/562/B412/4
32 Black

10

OKI
MB472/492/562/B412/4
32 Black (DRUM)

2

HP 80A CF280A BLACK

15

HP 55A CE255A black

ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(210-41.49.261)

ΤΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(210-41.49.371)

5
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E360H11E

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

1

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U/ELS (15.000)

15

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BROTHER MFC- BROTHER TN-2310
L2720DW
ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
BROTHER MFC- BROTHER DR-2300
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΚΕΑΝ)
L2720DW
(DRUM)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7
8

HP Laserjet
P3015

HP 55X CE255XD

5

HP Laserjet
P2015P

HP 53A Q7553A

4

CANNON Isensys L-380S

CANNON I-sensys L-380S
(7833A002AA)

3

SAMSUNG ProXpress
MLT-D203U

1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
SAMSUNG
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
M4070FR
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E360H11E (9.000)

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P1006

HP35A CB435AD

5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

EPSON EPLN2550

IMAGING CARTRIGE
(15K) SKU:C13S050290

5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Deskjet
6540

HP 343 TRI-COLOR

9

HP 339 BLACK

7

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Deskjet
6540

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
(210-41.49.296)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Λ.
(210-41.49.281)

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Χ. (21041.49.452/473)
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260A11E

10

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260X22G

5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
MS410dn

CW50F2X00 (10K)
10.000 σελίδες

4

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
MS410dn

50F0Z00 Lexmark 500Z

2

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

PRINTRONIX
P8c15

Printronix p8000 remite
cartrige 255049-401
(τετράδα)

1

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

PRINTRONIX
P5215

Printronix OEM 107675007 Black Printer Ribbon
Cartridge 6-pack

4

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Α/Α

1
2
3

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ/DRUM/
ΤΕΜΑΧΙΑ
PHOTOCONDUCTORS

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ
Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK E360
E360H11E (9.000 σελ)
dn

3

254,20 €

762,60 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK E360 E260X22G
dn
PHOTOCONDUCTOR

3

105,40 €

316,20 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

3

254,20 €

762,60 €

E360H11E (9.000 σελ)
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4
5
6
7
8
9

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

2

62,00 €

124,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E360A11E (9.000 σελ)

3

254,20 €

762,60 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E360A11E

8

254,20 €

2.033,60 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dw

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

6

62,00 €

372,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P1102

HP Leserjet Pro 85A CE285AC

10

60,00 €

600,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E360H11E (9.000 σελ)

2

254,20 €

508,40 €

10

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK E250d E250A11E

1

142,60 €

142,60 €

11

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Laserjet 1018 HP Laserjet 12A Q2612A

3

85,00 €

255,00 €

1

62,00 €

62,00 €

2

85,00 €

170,00 €

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Laserjet 1022 HP Laserjet 12A Q2612A
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Deskjet
990cxi

HP 45 black

3

47,00 €

141,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Deskjet
990cxi

HP 78

3

47,00 €

141,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK
(2)
E360dn

E360H31E (9.000 σελ)

5

254,20 €

1.271,00 €

LEXMARK
E460dw

E360H31E (9.000 σελ)

4

254,20 €

1.016,80 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK
(2)
E460dn

E460X31E

2

180,00 €

360,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Laser P2015n

HP Laserjet 53A Q7553A
BLACK

10

80,00 €

800,00 €

E260A11E

3

136,40 €

409,20 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Deskjet 6540

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

2

62,00 €

124,00 €

Black HP339 INK Cartridge
Twin Pack

5

100,00 €

500,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET
1300

HP LASERJET
13X,Q2613XBLACK

9

42,90 €

386,10 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E360H11E (9.000 σελ)

3

254,20 €

762,60 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

4

62,00 €

248,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E360H11E (9.000 σελ)

2

254,20 €

508,40 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E360H11E (9.000 σελ)

1

254,20 €

254,20 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P2055d

HP CE505XC

13

180,00 €

2.340,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260A11E

3

136,40 €

409,20 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

2

62,00 €

124,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK
(3)
E360dn

LEXMARK E360H11E

4

254,20 €

1.016,80 €

LEXMARK
E360dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

3

62,00 €

186,00 €

HP 80A CF280A BLACK

15

110,00 €

1.650,00 €

5

155,00 €

775,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ PRO 400
M401dn (2)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P3015

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E360H11E

3

254,20 €

762,60 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

1

62,00 €

62,00 €

HP 55A CE255A black
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37
38
39
40
41
42

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P3015

HP 55X CE255XD

5

465,00 €

2.325,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P2015P

HP 53A Q7553A

4

110,00 €

440,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E360H11E (9.000)

3

254,20 €

762,60 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E460dn

E260X22G
PHOTOCONDUCTOR

3

62,00 €

186,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP Laserjet
P1006

HP35A CB435AD

5

82,00 €

410,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

EPSON EPLN2550

IMAGING CARTRIGE (15K)
SKU:C13S050290

5

250,00 €

1.250,00 €

43

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Deskjet 6540 HP 343 TRI-COLOR

9

45,00 €

405,00 €

44

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Deskjet 6540 HP 339 BLACK

7

55,00 €

385,00 €

45
46
47
48

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260A11E

10

136,40 €

1.364,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

E260X22G

5

62,00 €

310,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
MS410dn

CW50F2X00 (10K) 10.000
σελίδες

4

115,00 €

460,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
MS410dn

50F0Z00 Lexmark 500Z

2

35,00 €

70,00 €

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

PRINTRONIX
P8c15

Printronix p8000 remite
cartrige 255049-401 (τετράδα)

1

297,00 €

297,00 €

PRINTRONIX
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
P5215

Printronix OEM 107675-007
Black Printer Ribbon Cartridge
6-pack

4

170,00 €

680,00 €

49

50

Β. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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Α/Α
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ/DRUM/
ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ
PHOTOCONDUCTORS
(ΜΕ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.)
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1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress MLTD203U

5

260,00 €

1.300,00 €

XEROX
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Workcentre
3225

TONER Workcentre3225
106R02777

8

50,00 €

400,00 €

XEROX
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Workcentre
3225

DRUM Workcentre3225
101R00474 BLACK

5

60,00 €

300,00 €

KONICA
MINOLTA
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Pagepro
1490MF

PAGEPRO 1490MF TONER

12

130,00 €

1.560,00 €

HP Deskjet Ink
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Advantage
HP 652 black
3835

15

14,00 €

210,00 €

HP Deskjet Ink
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Advantage
HP 652 Tri-color
3835

15

11,00 €

165,00 €

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress MLTD203U

5

176,00 €

880,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

Toner OKI
B401/MB441/MB451

8

80,00 €

640,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

OKI B401/MB441/MB451
(DRUM)

2

115,00 €

230,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

Toner OKI
B401/MB441/MB451

5

80,00 €

400,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

OKI B401/MB441/MB451
(DRUM)

2

115,00 €

230,00 €

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress MLTD203U (15.000)

2

260,00 €

520,00 €
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13

14

15
16

17

18

19
20

21

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M2675F

SAMSUNG IMAGING UNIT
MLT-R116 (DRUM)

2

55,00 €

110,00 €

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M2675F

SAMSUNG ProeXpress MLT
D11 6L

8

70,00 €

560,00 €

SHARP MX-M264N DRUM

2

50,00 €

100,00 €

SAMSUNG ProXpress MLTD203U

6

260,00 €

1.560,00 €

HP Photosmart
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ C4180 ALL IN HP 336 BLACK
ONE

7

25,00 €

175,00 €

HP Photosmart
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ C4180 ALL IN HP 342 TRI-COLOUR
ONE

7

35,00 €

245,00 €

HP Laserjet 12A Q2612A

5

85,00 €

425,00 €

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress MLTD203U

3

260,00 €

780,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB451

OKI B401/MB441/MB451
(DRUM)

2

115,00 €

230,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB472

Toner OKI
MB472/492/562/B412/432
Black

10

95,00 €

950,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MB472

OKI
MB472/492/562/B412/432
Black (DRUM)

2

110,00 €

220,00 €

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress MLTD203U/ELS (15.000)

15

260,00 €

3.900,00 €

7

40,00 €

280,00 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

SHARP MXM264N

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

HP Laserjet
M1319f MFP

22

23

24

25

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

BROTHER MFCBROTHER TN-2310
L2720DW
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26
27

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

BROTHER MFCBROTHER DR-2300 (DRUM)
L2720DW

SAMSUNG
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ProXpress
M4070FR

SAMSUNG ProXpress MLTD203U

8

85,00 €

680,00 €

1

260,00 €

260,00 €

Γ. ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΑ
Α/Α
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1
2
3
4
5

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ/DRUM/
ΤΕΜΑΧΙΑ
PHOTOCONDUCTORS

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ
Φ.Π.Α.)

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER
8360P

BROTHER TN-6300

5

60,00 €

300,00 €

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER
8360P

BROTHER DR-6000 (DRUM)

1

120,00 €

120,00 €

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER
8360P

BROTHER DR-6000 (DRUM)

1

120,00 €

120,00 €

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

BROTHER
FAX-2840

BROTHER ΤΝ 2220 BLACK

1

85,00 €

85,00 €

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

CANNON I- CANNON I-sensys L-380S
sensys L-380S (7833A002AA)

3

109,00 €

327,00 €

Δ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
Α/Α

1
2

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ/DRUM/
ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ
PHOTOCONDUCTORS
Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ
Φ.Π.Α.)

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

SHARP MXM264N

SHARP MX-312GR (DRUM)

2

65,00 €

130,00 €

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

TOSHIBA estudio 206

TOSHIBA OD1600(41303611000) DRUM

2

30,00 €

60,00 €
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Ανήκει στην υπ' αριθμ 01/2020 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια παρασχέθηκε στο σύνολό της .
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το συμβατικό αντικείμενο.
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι αυτός που ορίζεται στη παρούσα Διακήρυξη.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Προμηθειών για την εξέλιξη της πορείας της
σύμβασης.
Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Τριμελή ετήσια Επιτροπή, έργο της οποίας θα
είναι η παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για το έτος 2020 του
ΝΑΤ, όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 1/21-01-2020 Απόφαση Δ.Σ. / Ν.Α.Τ. (Α.Δ.Α.:
6ΘΙΚ469ΗΞΡ-3ΓΠ), και την υπ’ αριθμ. 13/22-01-2020 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΣΑΗ469ΗΞΡΟΞΥ).
2. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής εντός
του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση.
3. Εάν η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων, καθώς και η σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου, δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από
τη σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου.
Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή,
β) εφόσον δεν εκτέλεσε τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
H πληρωμή των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Ν.Α.Τ. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά , μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200
του Ν. 4412/2016:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.
(β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
(γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η πληρωμή θα γίνει 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 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.
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Ανήκει στην υπ' αριθμ 01/2020 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ........ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
ΦΟΡΕΑΣ:
Στον Πειραιά σήμερα την ……….. μεταξύ των υπογραμμένων, αφενός του κ. ………………, ο
οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
και εκπροσώπου του εδρεύοντος στην Πειραιά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ( Ν.Α.Τ ), οδός Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιά ( AΦΜ 090017680 , Α΄
Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ) που θα αποκαλείται στο εφεξής

« Ταμείο » και αφετέρου του κ. …………………. με

Α.Δ.Τ………...ΑΣΤ.ΤΜ. ……………, εκπροσώπου της εταιρείας …………….., που εδρεύει ………… και επί της
οδού …………….. Τ.Κ. …….. ( AΦΜ …………

Δ.Ο.Υ. ……………) που θα αποκαλείται στο εφεξής « Ο

Προμηθευτής », συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά και από τους δύο τα κάτωθι :
Ο κ………………. με την παραπάνω ιδιότητά του και κατόπιν της υπ’ αριθμ. …………….αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος
κατά την …………….. μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. ………….. / χχ-χχ-2020, που δημοσιεύτηκε
στο

ΚΗΜΔΗΣ

με

Α.Δ.Α.Μ.:

………………………………….για

την

προμήθεια

αναλώσιμων

υλικών

(τόνερ,μελανιών,μελανοταινιών) προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Ν.Α.Τ. , κατόπιν της αριθμ.
……………προκήρυξης του Ν.Α.Τ., αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία …………………την
εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, όπως αναγράφεται και περιγράφεται λεπτομερώς στην ανωτέρω
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:
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ΑΡΘΡΟ 1Ο
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελανιών,
μελανοταινιών, drum, photoconductors) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΝΑΤ , σύμφωνα με τις
αναλυτικές προδιαγραφές της ως άνω σχετικής προκήρυξης για τη διενέργεια του μειοδοτικού
διαγωνισμού.
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προθεσμία για την ολοκληρωτική παράδοση όλων των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται 20
εργάσιμες ημέρες , που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης . Ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ μέχρι το ¼ αυτού ,
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του
συμβατικού χρόνου .
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΤΙΜΗΜΑ
Η συμφωνηθείσα τιμή για ολόκληρη την ανωτέρω προμήθεια καθορίζεται στο ποσό των ………..
ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ………..ευρώ.
Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας για οποιαδήποτε αιτία αποκλείεται .
Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια είδη και οι ποσότητες που θα προμηθευτεί το Ν.Α.Τ. περιγράφονται στον
πίνακα του Παραρτήματος Β΄ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης.
Τα αναλώσιμα είδη πρέπει να είναι τα original της κάθε κατασκευάστριας εταιρείας . Δηλαδή
να είναι μελάνια της εταιρείας ΗP για τους εκτυπωτές ΗP, Lexmark για τους εκτυπωτές της εταιρείας
Lexmark, κ.ο.κ. Προμήθειες αναλωσίμων «συμβατών» με τους εκτυπωτές και τα λοιπά μηχανήματα, με
επαναγεμισμένα μελανοδοχεία (cartridges) ή άλλης εταιρείας από αυτή του επίσημου κατασκευαστή
κάθε μηχανήματος θα απορρίπτονται.
Τα μελάνια δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης πριν από τις ……… και πρέπει να
παραδίδονται καινούργια και αμεταχείριστα.
Το Ν.Α.Τ θα διατηρήσει το δικαίωμα της προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ.
118/2007 και θα μπορεί να προβεί σε αύξηση των ποσοτήτων μελάνης έως 30%, συγκριτικά με τις
ποσότητες του πίνακα του παραρτήματος της προκήρυξης του διαγωνισμού. Επίσης θα έχει τη
δυνατότητα να αντικαταστήσει κάποιο μελάνι με κάποιο άλλο σε περίπτωση που κάποιος εκτυπωτής
αποσυρθεί έως την ολοκλήρωση της προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Επιτροπή Παραλαβής
τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για την ημερομηνία παράδοσης των υλικών . Η παράδοση
αυτών θα γίνει στους χώρους των Τμημάτων/Γραφείων του ΝΑΤ, όπως ορίζονται στον πίνακα του
Παραρτήματος Β΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος θα γίνει από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής του ΝΑΤ και
θα βεβαιώνεται μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των ειδών . Σε περίπτωση
οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, το ΔΣ/ΝΑΤ , μετά από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής , μπορεί να εγκρίνει, με απόφασή του, αντικατάστασή της με
άλλη , που είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την
απόφαση αυτή . Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας , ο
προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης .
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ποσότητα υλικών δεν είχε τη σωστή
ποιότητα , ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα , τυχαία δε κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή τα υλικά
ευρέθησαν καλώς , ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη , που δεν είχαν τη σωστή
ποιότητα ή να προσκομίσει τα υλικά , που δεν ευρέθησαν στην σωστή (συμβατική ποσότητα), αδάπανα
για το ΝΑΤ , σε προθεσμία που θα οριστεί από το ΔΣ/ΝΑΤ .
Διαφορετικά ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που δεν
ευρέθη στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις .
Για τα παραπάνω εκδίδεται απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ , ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής .
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κρατήσεις : τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα
επιβληθούν, πλην του αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει το ΝΑΤ.
1.

0,06% 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 (0,06% 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)».)
35

ΑΔΑ: ΩΓΩΠ469ΗΞΡ-ΝΣ4

20PROC006907259 2020-06-23

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 4% 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
μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :
1. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων αγαθών, το οποίο συντάσσεται από την
αντίστοιχη αρμόδια Τριμελή Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων
Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το έτος 2020 του Ν.Α.Τ..
2. Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών 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.
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ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο προμηθευτής κατέθεσε στο ΝΑΤ την με
αριθμό …………….εγγυητική επιστολή Τράπεζας ……………….ποσού ……………, που επιστρέφεται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους .

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Η Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Η Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδόσεως τελεσίδικης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης κατά του Αναδόχου, για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση της
διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να ορίσει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
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Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, η Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του, που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που

επιβάλλονται για την

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι της Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση, προς την Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει, πρόσθετα από την Ανάδοχο, αποζημίωση για κάθε ζημία
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος
του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή
τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή δεν τηρεί αυτά που προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή
αποζημιώνει την Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί και εφόσον
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
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Η Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα της Αναδόχου,
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή
ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από την Ανάδοχο
εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Η Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού
της και είναι αποκλειστική και μόνη υπεύθυνη για ότι ήθελε συμβεί στο προσωπικό της, που εργάζεται
στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει τα προμηθευόμενα υλικά κατά παντός
κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των και μέχρι τοποθέτησής τους, στους υποδεικνυόμενους
από το Ν.Α.Τ χώρους.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και
σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν
των προβλεπόμενων από τον νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Η μη απόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της Αναδόχου, πέραν των προβλεπομένων από
το ν. 4412/2016, συνεπάγεται επιβολή ποινικής ρήτρας, για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης,
το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% επί του ποσού της σύμβασης.
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Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης
αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά .
Η παρούσα συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και ένα αντίγραφο
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΝΑΤ
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. 01/2020 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση: οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης,
ΕΥΡΩ.
Προς
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΚ 10181
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ……… ΕΥΡΩ ………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
……… (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας
………………..
Δ\νση ……………….. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……… (αρ. διακ/ξης
………/………)
προς κάλυψη αναγκών του ……… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας ………
ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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