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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 02 / 2020
Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές
συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

24%

Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό

, προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.824,50 €,
για

την

προμήθεια

Εντύπων

και

δελτίων

μηχανογράφησης (διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων) ΝΑΤ (CPV: 22820000-4), έτους
2020 , που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 1293 φορέας 100 και ΚΑΕ
1293 φορέας 300) έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 11:00 π.μ με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και την ίδια ημέρα στις 12:00 π.μ θα γίνει η
αποσφράγιση των προσφορών, σε έντυπη μορφή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΝΑΤ, 1ος όροφος, στο κτίριο του ΝΑΤ, Εθνικής Αντιστάσεως 1- Πειραιάς, ενώπιον της κατά
Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι ηλεκτρονικές προσφορές κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέχρι και τις 07/09/2020 και ώρα 18:00,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016, ενώ οι έντυπες
προσφορές μέχρι και τις 10-09-2020 και ώρα 14:00 π.μ. στην παραπάνω διεύθυνση
ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της προθεσμίας και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη 02/2020.
Οι έντυπες προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ‘’επί αποδείξει’’ στη
διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΤΚ 18531, Πειραιάς, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ www.nat.gr , προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10/07/2020
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΚΩΣΤΑ

