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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εθνικής Αντίστασης 1, Τ.Κ.: 18531 Πειραιάς

Πειραιάς : 17-10-2017
Αρ.Πρωτ.: 25492

Τηλ.: 210-4149431-2
Fax: 210-4149433

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6
ΘΕΜΑ : Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισµός , µε κλειστές
προσφορές , για την προµήθεια τόνερ-µελανιών-µελανοταινιών
εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών του ΝΑΤ για ένα έτος , προϋπολογισθείσας δαπάνης
ευρώ 45.000,00 πλέον ΦΠΑ , η οποία θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισµό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 1281) έτους 2017 µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή .
Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο , έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 ΄΄Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆
& του Ν. 2362/1995 ΄΄περί δηµοσίου λογιστικού΄΄ .
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α./ 95) ΄΄Προµήθειες
του ∆ηµόσιου τοµέα , ρυθµίσεις συναφών θεµάτων΄΄ .
3. Το Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/τ. Α/95) Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το κοινοτικό δίκαιο .
4. Το άρθρο 8 παρ.6 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/99) σχετικά µε τις
δηµοσιεύσεις προκηρύξεις διαγωνισµών .
5. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 ΄΄Λήψη συµπληρωµατικών
µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών του Συµβουλίου , όπως
ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ΕΥΡΩ΄΄ .
6. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/7203/00/12-01-2001 εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης περί ΄΄ αντικατάστασης της δραχµής σε
ευρώ΄΄ .
7. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ – ∆ιαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων , προµηθειών και υπηρεσιών .
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 ΄΄Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου΄΄, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν µε τον Ν.
4412/2016
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9. Τον Ν. 3861/13-07-2010 (ΦΕΚ 112 Τ.Α.) σχετικά µε την ενίσχυση
της διαφάνειας (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) .
10.Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης ∆.Σ./ Ν.Α.Τ. της 11-05-2017 ,
µε την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την διενέργεια του εν λόγω
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης Νο 307/2017, Α∆Α: ΩΗ4Ξ469ΗΞΡ-ΠΝ9) .
11.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.
12.Τον Ν. 4038 άρθρο 4 παρ. 12 µε τον οποίο δεν απαιτείται έγκριση
Υπουργού για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 50.000,00 ευρώ.
13.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 .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισµό , µε κλειστές προσφορές , για
την προµήθεια τόνερ-µελανιών-µελανοταινιών εκτυπωτών, φαξ και
φωτοτυπικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του
ΝΑΤ για ένα έτος , προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 45.000,00
πλέον ΦΠΑ , η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του
ΝΑΤ (ΚΑΕ 1281 ) έτους 2017 µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή .
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης αφορά την ανάδειξη
µειοδότη για την προµήθεια τόνερ-µελανιών-µελανοταινιών για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του ΝΑΤ όπως τα υπό προµήθεια είδη και οι
ποσότητες αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄Αιτούµενα Υλικά που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Τα µελάνια θα πρέπει να είναι τα οriginal της κάθε κατασκευάστριας
εταιρείας για κάθε συσκευή (φωτοτυπικό, φαξ, εκτυπωτή).
Προσφορές µελανιών ΄΄συµβατών΄΄, µε επαναγεµισµένα cartridges ή
άλλης εταιρείας από αυτή του επίσηµου κατασκευαστή κάθε
µηχανήµατος, θα απορρίπτονται.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί , ενώπιον τριµελούς επιτροπής την
07-11-2017 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.µ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆.Σ. ΝΑΤ 1ος όροφος, στο κτήριο του ΝΑΤ,
Εθνικής Αντιστάσεως 1- Πειραιάς.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά .
β) Επιχειρήσεις .
γ) Σύµπραξη επιχειρήσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά .
2. ∆εν γίνονται δεκτοί :
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του
Ελληνικού ∆ηµοσίου 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.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται ενώπιον των αρµοδίων
οργάνων αποσφράγισης των προσφορών του ΝΑΤ στη διεύθυνση
Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς , τ.κ. 18531 , µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
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 ( άρθρο 14 Π∆ 118/2007) .
Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα
προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΝΑΤ, µε
οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα
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περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την καθορισµένη ηµέρα
και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου.
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 θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την
προµήθεια τόνερ-µελανιών-µελανοταινιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ για ένα έτος
προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 45.000,00 πλέον ΦΠΑ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06 /2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΟ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07/11/2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………………...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει δύο
επίσης σφραγισµένους φακέλους ως εξής :
1. Φάκελο µε ένδειξη ΄΄ ∆ικαιολογητικά συµµετοχής΄΄
2. Φάκελο µε ένδειξη ΄΄Οικονοµική προσφορά΄΄
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου .
Εντός των δύο υποφακέλων θα πρέπει να περιλαµβάνονται:
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Α)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986(Α75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και
74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να
αποκλεισθούν.
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77.
γ) κατά περίπτωση τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και
κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 84.
Β) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν
επιπλέον :
1) Ισολογισµούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ,
εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα
σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
2) Υπεύθυνη δήλωση 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.
3) 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 .
Γ) 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος
ή του υποψηφίου νοµικού προσώπου και
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς
συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους, νόµιµα θεωρηµένο.
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα οικονοµικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε
χωριστό φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄.
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσµατα , σβησίµατα ,
προσθήκες και διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα , το
δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τον έλεγχο , µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη . Η προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτή υπάρχουν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών .
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Οι προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από τον
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο µε νόµιµα
θεωρηµένη εξουσιοδότηση αυτού .
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίµηµα της
προσφοράς ως εξής :
• Τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
• ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της
ανωτέρω τιµής .
• Συνολική τιµή µε ΦΠΑ.
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 τόνερµελανιού . 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.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συµµετοχής στο
διαγωνισµό, η οποία θα συνοδεύει τον σφραγισµένο φάκελο της
προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού , στην οποία θα
αναφέρονται ή επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύµπραξη που
απαρτίζουν τον διαγωνιζόµενο) και που υποβάλλουν την
προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του διαγωνιζόµενου (ή σε περίπτωση σύµπραξης από τους
νόµιµους εκπροσώπους).
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυµεί να παραστεί στο
άνοιγµα των προσφορών, οφείλει να το δηλώσει µε την αίτηση
συµµετοχής του.
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον συµµετέχοντα επί εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για
εξήντα (60) ηµέρες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007 .
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ηµέρα και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
παρουσία αυτών που δήλωσαν µε την αίτησή τους ότι επιθυµούν
να παραστούν.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του
διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν
προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν , σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Όλες οι σελίδες των προσφορών µονογράφονται από την
Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους
αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών θα
γίνει από την Επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό σε ένα
στάδιο ως εξής :
i)
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής
ii)
αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς και τελική
αξιολόγηση .
Η οικονοµική αξιολόγηση των προς προµήθεια ειδών θα
γίνει ανά είδος ( τύπο αναλώσιµου) µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή.
Για την σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η
συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα
γίνεται από το ∆.Σ./ΝΑΤ, το οποίο έχει την αρµοδιότητα να
αποφασίσει και διαφορετικά.
Ο µειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η σύµβαση είναι
υποχρεωµένος εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης , να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης , σύµφωνα µε το
σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’. Με την ανακοίνωση η
Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα , το δε έγγραφο της Σύµβασης
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα .
Εάν ο µειοδότης στον οποίο έγινε η ως άνω κοινοποίηση , δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση , το ∆.Σ. του ΝΑΤ , ύστερα
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από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου , κηρύσσει αυτόν
έκπτωτο από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν , σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
Η Υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ποσότητα
των µελανιών έως 30% (σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π∆
118/2007), συγκριτικά µε τις ποσότητες του Παραρτήµατος , σε
περίπτωση που η προσφορά του µειοδότη είναι χαµηλότερη από το
προϋπολογισθέν ποσό . Επίσης , η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα
να αντικαταστήσει κάποιο µελάνι µε κάποιο άλλο , από τα υπό
προµήθεια µελάνια , σε περίπτωση που κάποιο µηχάνηµα
αποσυρθεί έως την ολοκλήρωση της προµήθειας .
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που να
καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ . Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου , δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της στην
Τράπεζα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται
µετά την διεκπεραίωση των έργων και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τα οριζόµενα
από το άρθρο 157 του Ν 4281/2014.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει άµεσα εντός
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στον
µειοδότη της ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης .
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
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.
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ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα λάβει χώρα µετά την οριστική παραλαβή του
έργου από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε χρηµατικά
εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµα του δικαιούχου
προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του αφού γίνουν οι νόµιµες
κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1281 του τακτικού
προϋπολογισµού ΝΑΤ οικονοµικού έτους 2017.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων κατά της
διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή
της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν ορίζονται από το άρθρο 15
του Π.∆. 118/2007 .
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη
διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα , εξετάζονται από
το αρµόδιο συλλογικό όργανο του άρθρου 38 παρ.2 εδ. β΄του Π.∆.
118/2007 και αποφαίνεται τελικά επ΄αυτών το ∆Σ/ΝΑΤ.
Για να είναι παραδεκτή η άσκηση ένστασης ενώπιον του,
απαιτείται η προσκόµιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε το 1 επί τοις εκατό (1%) επί της
προϋπολογισµένης αξίας της υπό κατάρτιση σύµβασης .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και
πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη δίνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών του
ΝΑΤ, το οποίο στεγάζεται στην διεύθυνση Εθνικής
Αντίστασης 1 , Πειραιάς , 4ος όροφος. Η προκήρυξη διατίθεται
και σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΝΑΤ
( www.nat.gr).
2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά
∆ικαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία.
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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3) Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη
και τα παραρτήµατα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας .
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

Για ό,τι δεν προβλέπεται µε την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 2286/1195 και του Π∆ 118/2007.

4) Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε:
Τηλ.: 210-4149431-2
ΦΑΞ: 210-4149433
Το κείµενο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΝΑΤ ( www.nat.gr)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ/ΝΑΤ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ 6/2017 προκήρυξη
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΤΜΗΜΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΣΚΕΥΗ

1.∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ

LEXMARK
E250dn

του

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΛΑΝΙΟΥPHOTOCONT
UCTORS

ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

LEXMARK
E250A11E
(µαύρο)

8 τεµάχια

Φ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

4 τεµάχια

Τηλ.
210-4149361-3
Εθν. Αντίστασης 1
1ος όροφος

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E250dn

LEXMARK
E250X22G
PHOTOCOND
UCTORS

ΦΑΞ

HP Laserjet
M1319f MFP

HP
Laserjet 10 τεµάχια
12A Q2612A
(µαύρο)

2.∆/ΝΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ &
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

LEXMARK
E360dn

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260DN

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260 DN

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

SHARP
M264N

MX- SHARP/MX312GT/TONER
(µαύρο)

15 τεµάχια

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

SHARP
M264N

MX- DRUM UNIT

1 τεµάχιο

3.ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

LEXMARK
E360dn
TYPE6513
(µαύρο)

LEXMARK
E260A11E
PHOTOCONDU
CTORS

3 τεµάχια

Κ.Μαρτσούκος
Τηλ.
2104149371
Εθν. Αντίστασης 1
, ισόγειο

10 τεµάχια

Ε.Χαλαµανδάρη
Τηλ.
210-4149567
Εθν. Αντίστασης 1,
1ος όροφος

5 τεµάχια
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4. ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆Σ/ΝΑΤ (Γραφείο
Προέδρου)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

LEXMARK
E260A11E

3 τεµάχια

Μπακογιάννη Στ.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E 260dn

4 τεµάχια
PHOTOCON
DUCTORS
KIT
E
260X22G

Τηλ.210-4149651

TOSHIBA
dp80f

ΤΟSHIBA TK7 τεµάχια
18-TONER KIT

TOSHIBA
dp80f

ΤΟSHIBA Black
4 τεµάχια
drum unit DK18/21204100

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

5.ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
∆Σ/ΝΑΤ (Γραφείο
Αντιπροέδρου)

6. ΤΜΗΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΗ

SHARP
M264Ν

MX- SHARP/MX312GT/TONER

Εθν. Αντίστασης 1
, 1ος όροφος.

10 τεµάχια

HP
LASER HP LASERJET 10 τεµάχια
P2015n
53A Q7553A

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP deskjet
6540

GENUINE
MULTIPACK
BLACK HP 339
LNK
CARTRIDGE
TWIN PACK

5 τεµάχια

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

SAMSUNG
Xpress M2675

SAMSUNG/TO
NER/MLTD116L (µαύρο)

10 τεµάχια

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

SAMSUNG
Xpress M2675

SAMSUNG
Imaging Unit
MLT – R116
PHOTOCONDU
CTOR

5 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

LEXMARK
E260A11E
(µαύρο)

10 τεµάχια

Μπακογιάννη
Σταυρούλα
Τηλ. 2104149631651

Κίντζιος Ι.
Τηλ.
210-4149541-2
Εθν. Αντίστασης 1,
ισόγειο
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
7.∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
–
BROTHER
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΞ
8360P
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΑΞ
8360P

HP
Laserjet HP
black
P3015
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟ
ΤΥΠΙΚΟ

BROTHER ΤΗΛΕΟΜΟΙΟ
ΤΥΠΙΚΟ

8.∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
∆ΑΠΑΝΩΝ

HP
6540

Deskjet

HP
6540

Deskjet

CE255X 2 τεµάχια

DRUM DR-6000

TONER
6300

1 τεµάχιo

TN- 1 τεµάχιo

TONER black

ΜΕΛΑΝΙ
έγχρωµο

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ(4)

LEXMARK
E260dn

TONER

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (4)

LEXMARK
E260dn

PHOTOCONDU
CTOR

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ(2)

LEXMARK
E360dn

TONER

15 τεµάχια

15 τεµάχια

10 τεµάχια

2 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E360dn

PHOTOCONDU
CTOR

ΦΑΞΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΟΚΙ ΜΒ451

TONER

ΦΑΞΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΟΚΙ ΜΒ451

DRUM

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

6 τεµάχια

2 τεµάχια

8 τεµάχια

2 τεµάχια

SHARP MX- DRUM
M264 N

1 τεµάχιo

Χ. Καραµίτζιος
210-4149321
Εθν. Αντίστασης 1
3ος όροφος

A.Αγγουροδήµος
Τηλ.
21-4149493
Εθν.Αντιστάσεως 1
3ος όροφος
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9.∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

LEXMARK
240
BROTHER
8360P

TONER
TONER

ΦΑΞ

BROTHER
8360P

Photoconduc
tor

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E250dn

LEXMARK
TONER
E250A11E

6 τεµάχια

LEXMARK
E250dn

drum

1 τεµάχιο

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

PANASONIC
KX-MB 2120

TONER

6 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΗP
6540

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΦΑΞ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

10.∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6τεµάχια

Deskjet ΜΕΛΑΝΙ
(black)
ΜΕΛΑΝΙ
(tri-colour)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

11.∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
12.∆/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΗP
Deskjet ΜΕΛΑΝΙ µαύρο
990 cxi

5 τεµάχια

1 τεµάχιο

Μ. Χαραµή
Τηλ.
2104141443
Εθν.
Αντίστασης 1
ισόγειο

6 τεµάχια

Ε. Πετροπούλου

10 τεµάχια

Τηλ.
2104149431-2

10 τεµάχια

ΜΕΛΑΝΙ
έγχρωµο

8 τεµάχια

ΤΟΝΕR ΟΚΙ
B401/MB
441/MB 451

5 τεµάχια

Εθνικής
Αντιστάσεως 1,
4ος όροφος

∆. ΤΣΙΑΜΗΣ
ΟΚΙ ΜΒ451

LEXMARK
E360dn

TONER

Τηλ.
210-4149412-3

10 τεµάχια

EPSON EPLN2750

ΤΟΝER

6 τεµάχια

HP
LASERJET
P2055d

TONER

10 τεµάχια

2 τεµάχια

ΑΙΚ. ΖΕΡΒΑ
Τηλ.
210-4149261
Εθν.Αντίστασης1
2ος όροφος
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ+FAX

FAX

OKI MB451

DRUM
DRUM

2 τεµάχια

TONER

10 τεµάχια

TONER

10 τεµάχια

DRUM

2 τεµάχια

TOSHIBA
estudio 170F

FAX
CANON super
G3
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

13.∆/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ

TOSHIBA
estudio 206

TOSHIBA
estudio 206
HP
LASER TONER
JET P3015
55XCE255XD

6 τεµάχια

FAX

OKI MB472

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (2)

HP
LASER TONER
JET Pro 400 80XCF280XD
M401dn

12 τεµάχια

14.∆/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΜΗΜΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧ/ΜΑ ΦΑΞ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

HP
LASERJET
P2015n

6 τεµάχια

15.∆/ΝΣΗ NAYTIΚΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

BROTHER
MFCL2720DW

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

TONER
45807102

P/n 10 τεµάχια

TONER

6 τεµάχια

TONER
2320

TN- 8 τεµάχια

HP
LASERJET
P 3015

Εθνικής
Αντίστασης 1
(2ος όροφος)

Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλ.
210-4149273

TOSHIBA eTONER
STUDIO 200s

BROTHER
MFCL2720DW

Ξ. ΜΑΛΑΚΑΤΕ
Τηλ.
210-4149278,522

Εθνικής
Αντίστασης 1
2ος όροφος

E.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ
ΛΟΥ
Τηλ.
2104149296

DRUM DR-2300

TONER
CE255XD

3 τεµάχια

55Χ 6 τεµάχια

Εθνικής
Αντίστασης 1
(2ος όροφος)
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16. ∆/ΝΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΟΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

17. ∆/ΝΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΟΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ
ΛΟΙΠΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (2)

LEXMARK
E352dn

LEXMARK
10 τεµάχια
TONER E250D,
RET.PROGRA
M.
3.5K
,
Ε250Α11Ε
(µαύρο)

Μ. ΚΙΚΙΡΑΣ
Τηλ.
210-4149221
Εθνικής
Αντίστασης 1
(ισόγειο)

5 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (2)

LEXMARK
E352dn

PHOTOCONDU
CTOR
E250X22G

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

KONICA
MINOLTA
pagepro1490
MF

TONER pagepro 24 τεµάχια
1490 MF
(µαύρο)

ΦΑΞ

ΤΟSHIBA
e-studio 170-F

TONER
ZT170F
(µαύρο)

ΦΑΞ

ΤΟSHIBA
e-studio 170-F

DRUM
UNIT 6 τεµάχια
PS-0D170F

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧ/ΜΑ

ZEROX 3210

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

10 τεµάχια
TONER
Workcenter 3210
(µαύρο)
TONER
5 τεµάχια
(µαύρο)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

PHOTOCONDU
CTOR KIT

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E250dn

TONER

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E250dn

PHOTOCONDU
CTOR KIT

FAX

BROTHER836
0P

TONER

PS- 5 τεµάχια

Α. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
210-4149241

1 τεµάχιο
Εθν. Αντίστασης 1
(ισόγειο)
10 τεµάχια

1 τεµάχιο

3 τεµάχια
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18. ∆/ΝΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΟΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

19. ∆/ΝΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΟΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ

HP LASERJET 25 τεµάχια
PRO 85A CE
285A BLACK

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP
LASERJET
P1102

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP DESKJET HP 652 BLACK
INK
ADVANTAG
E 3835

25 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP DESKJET HP652
INK
COLOUR
ADVANTAG
E 3835

10 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (2)

LEXMARK
E352dn

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

TOSHIBA e- TONER
studio 256SE
TYΠΟΥ
TOSHIBAT4590E

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

TOSHIBA e- DRUM UNIT
studio 256SE

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

TONER
LEXMARK
E260A11E
(µαύρο)

3 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260dn

PHOTOCONDU
CTORS

2τεµάχια

TONER
ΤΥΠΟΥ
LEXMARK
E250D,
RET.PROGRA
M.3.5K,250
A11E

Α. ΚΟΝΤΟΣ
Τηλ.
210-4149211
Εθν. Αντίστασης 1
(ισόγειο)

15 τεµάχια

11 τεµάχια

ΚΟΙΝΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ

2 τεµάχια
ΛΙΑΡΑΚΟΥ Α.
Τηλ.
210-4149235, 248
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20. ∆/ΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E340

TONER
24016SE

10 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E340

PHOTOCONDU
CTORS
12A8302

4 τεµάχια

HP
LASERJET
1018

ΤΟΝΕR
Q2612A

15 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

PRINTRONIX
P5215

TONER
GENUINE
PRINTRONIΧ
RIBBONS

12 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

10 τεµάχια
HP DESKJET MAYΡΟ
ΜΕΛΑΝΙ ΚΩ∆.
6540
(ΈΓΧΡΩΜΟΣ) ΗΡ338

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Κ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ
Τηλ.
210-4149464
Εθν. Αντίστασης 1
(3ος όροφος ).

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Χ.
2104149473

10 τεµάχια
ΕΓΧΡΩΜΟ
ΜΕΛΑΝΙ ΚΩ∆.
ΗΡ343

10 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP DESKJET ΤONER
ΜΑΥΡΟ HP 45
990 Cxi

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

10 τεµάχια
HP DESKJET ΤONER
ΕΓΧΡΩΜΟ HP
990 Cxi
78

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260DN

TONER
E260A11E

13 τεµάχια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK
E260DN

PHOTOCONDU
CTOR
E260X22G

4 τεµάχιο

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP
1300 TONER
LASERJET
Q2613X

6 τεµάχια
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21. ∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ
ΕΥΡΥΘΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP
PHOTOSMAR
T C4180

ΜΕΛΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟ HP 337

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP
PHOTOSMAR
T C4180
LEXMARK
E352DN

ΜΕΛΑΝΙΑ
10 τεµάχια
ΕΓΧΡΩΜΑ HP
343
PHOTOCONDU 1 τεµάχιo
CTOR

ΗP
LASERJET
P2055 DN

TONER

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

10 τεµάχια

7 τεµάχια

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Α. EKTYΠΩΤΕΣ :
1. LEXMARK E260 dn
TONER
54 τεµάχια x 78 € = 4212,00 €
2. LEXMARK E352 dn
TONER
25 τεµάχια x 116 € = 2900,00 €
3. LEXMARK E250 dn
ΤΟΝΕR
24 τεµάχια x 78 € = 1872,00 €
4. LEXMARK E360 dn
TONER
19 τεµάχια x 127 € = 2413,00 €
5. LEXMARK E240 dn
ΤΟΝΕR
6 τεµάχια x 75 € = 450,00 €
6. LEXMARK E340
ΤΟΝΕR
10 τεµάχια x 84 € = 840,00 €
7. ΕPSON EPL N2750
TONER
6 τεµάχια x 225 € = 1350,00 €
8. HP LASERJET P3015 TONER
6 τεµάχια x 127 € = 762,00 €
9. HP LASERJET P2015dn TONER
16 τεµάχια x 78 € = 1248,00 €
10. HP DESKJET INK
TONER µαύρα:25 τεµάχια x 62 € = 1550,00 €
ADVANTAGE E3835
έγχρωµα: 10 τεµάχια x 92 € = 920,00 €
11. HP LASERJET 1300 n TONER
6 τεµάχια x 77 € = 462,00 €
12. HP LASERJET 1018
TONER
15 τεµάχια x 44 € = 660,00 €
13. HP PHOTOSMART
TONER µαύρα: 10 τεµάχια x 45 € = 450,00 €
C 4180
έγχρωµα: 10 τεµάχια x114 € = 1140,00 €
14. HP LASERJET 1102
TONER
25 τεµάχια x 43 € = 1075,00 €
15. ΗP LASERJET P2055 DN TONER
17 τεµάχια x 101 € = 1717,00€
16. HP DESKJET 6540
TONER µαύρο : 36 τεµάχια x 23 € = 828, 00 €
έγχρωµο :
35 τεµάχια x 30 € = 1050,00 €
17. HP DESKJET 990 cxi TONER
µαύρο : 20 τεµάχια x 27 € = 540,00 €
έγχρωµο : 18 τεµάχια x 51 € = 918,00 €
18. PRINTRONIX P5215
19. HP P3015dn
20. ΗP Pro 400 M401dn

MΕΛ/ΝΙΕΣ
TONER
TONER

12 τεµάχια x 8 € = 96,00 €
8 τεµάχια x 127 € = 1016,00 €
12 τεµάχια x 100 € = 1200,00 €

ΚΙΤΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
210-41419502
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Β. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

TOSHIBA e-studio 206
KONICA MINOLTA
ΤΟSHIBA e-studio 256 se
ZEROX 3210
SHARP MX-M264N

TONER
TONER
TONER
TONER
TONER

10 τεµάχια x 15 € = 150,00 €
24 τεµάχια x 63€ = 1512,00€
11 τεµάχια x 59 € = 649,00 €
10 τεµάχια x 64 € = 640,00 €
25 τεµάχια x 48 € = 1200,00 €

Γ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ (ΦΑΞ) :
1. ΗP LASERJET M 1319FMPF
TONER 10 τεµάχια x 44 € = 440,00 €
2. TOSHIBA dp 80f
TONER
7 τεµάχια x 53 € = 371,00 €
3. ΤΟSHIBA e-studio 200s
TONER
6 τεµάχια x 64 € = 384,00 €
4. TOSHIBA e-studio 170-F
TONER
5 τεµάχια x 56 € = 280,00 €
5. CANON Super G3
TONER 10 τεµάχια x 48 € = 480,00 €
6. BROTHER 8360P
TONER
9 τεµάχια x 87 € = 783,00 €
7. BROTHERMFC-L2720DW
TONER
8 τεµάχια x 86 € = 688,00 €
8. PANASONIC KX-MB2120(πολ/µα) TONER
6 τεµάχια x 50 € = 300,00 €
9. ΟΚΙ ΜΒ 451 (πολ/µα)
ΤΟΝΕR 13 τεµάχια x 43 € = 559,00 €
10. LASER SAMSUNG SL-M2675F TONER 10 τεµάχια x 47 € = 470,00 €
(πολυµηχ/µα)
11. OKI MB 472
TONER
10 τεµάχια x 93 € = 930,00 €

∆. PHOTOCONDUCTORS:
LEXMARK 250 5 τεµάχια x 39 € = 195,00 €
LEXMARK 260 18 τεµάχια x 40 € = 720,00 €
LEXMARK 340 4 τεµάχια x 62 € = 248,00 €
LEXMARK 352 6 τεµάχια x 40 € = 240,00 €
LEXMARK 360 2 τεµάχια x 39 € = 78,00 €
BROTHER 8360P 1 τεµάχιο x 130 € = 130,00 €
Ε. DRUM UNIT
TOSHIBA DP80F
TOSHIBA estudio 170f
OKI MB 451
SAMSUNG EXPRESS M2675F
BROTHER 8360P
SHARP MX-M 264N
BROTHER MFC-L 2720DW
TOSHIBA e-studio 206
LEXMARK E 250 dn
TOSHIBA e-studio 256SE

4 τεµάχια x 35 € = 140,00 €
8 τεµάχια x 38 € = 304,00 €
4 τεµάχια x 89 € = 356,00 €
5 τεµάχια x 33 € = 165,00 €
1 τεµάχιο x 136 € = 136,00 €
2 τεµάχια x 70 € = 140,00 €
3 τεµάχια x 120 € = 360,00 €
2 τεµάχια x 86 € = 172,00 €
1 τεµάχιο x 60 € = 60,00 €
2 τεµάχια x 78 € = 156,00 €
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 6/2017 προκήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον Πειραιά σήµερα την ……….. µεταξύ των υπογραµµένων,
αφενός του κ. ………………, ο οποίος ενεργεί στην προκειµένη
περίπτωση µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και εκπροσώπου του εδρεύοντος στην Πειραιά Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ( Ν.Α.Τ ), οδός Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιά ( AΦΜ
090017680 , Α΄ ∆.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ) που θα αποκαλείται στο εφεξής
« Ταµείο » και αφετέρου του κ. …………………. µε
Α.∆.Τ………...ΑΣΤ.ΤΜ. ……………, εκπροσώπου της εταιρείας
…………….., που εδρεύει ………… και επί της οδού …………….. Τ.Κ.
…….. ( AΦΜ ………… ∆.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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ταµείου µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διενεργηθέντος
κατά την …………….. µειοδοτικού διαγωνισµού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, µε τους
κάτωθι όρους και συµφωνίες:
1) Το σύνολο της προµήθειας πρέπει να εκτελεστεί σύµφωνα µε
τους όρους της παραπάνω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι
οποίοι µαζί µε τη σύµβαση αυτή αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, το δε
Ταµείο µπορεί να απορρίπτει κατά την απόλυτη κρίση του κάθε τι που
έχει σχέση µε την ως άνω προµήθεια και δεν είναι σύµφωνο µε τους
όρους της προκηρύξεως και των παραρτηµάτων της , που ισχύουν και
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση καθώς και της παρούσας σύµβασης.
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2) 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 .
3) 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 .
4) Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια αναλώσιµων υλικών
(τόνερ, µελανιών, µελανοταινιών) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
ΝΑΤ , σύµφωνα µε τις αναλυτικές προδιαγραφές της ως άνω σχετικής
προκήρυξης για τη διενέργεια του µειοδοτικού διαγωνισµού.
Τα υπό προµήθεια είδη και οι ποσότητες που θα προµηθευτεί το
Ν.Α.Τ. περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήµατος Α΄ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της προκήρυξης.
Τα αναλώσιµα είδη πρέπει να είναι τα original της κάθε
κατασκευάστριας εταιρείας . ∆ηλαδή 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.∆. 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
5) Προθεσµία για την ολοκληρωτική παράδοση όλων των υπό
προµήθεια ειδών ορίζονται 20 εργάσιµες ηµέρες , που υπολογίζονται από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης στον προµηθευτή της ανακοίνωσης , για
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης . Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης
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µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆Σ/ΝΑΤ µέχρι το ¼ αυτού ,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου . Σε περίπτωση µη
τήρησης του χρόνου παράδοσης της προµήθειας από τον προµηθευτή , το
∆Σ/ΝΑΤ ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής προµηθειών ,
κηρύσσει έκπτωτο τον προµηθευτή και επιβάλλει κυρώσεις , όπως
αναφέρονται στο άρθρο 32 του Π∆ 118/2007 . Με την απόφαση κήρυξης
του προµηθευτή εκπτώτου µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του .
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται αθροιστικά
ή διαζευτικά οι προβλεπόµενες από το άρθρο 34 Π∆ 118/2007 κυρώσεις ,
καθώς και τα πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π∆
118/2007 . Για κάθε µέρα πέρα από τον καθορισµένο χρόνο παράδοσης
επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα 3% σε ολόκληρη την αξία
της κατακυρωµένης προµήθειας . Επιπλέον το ΝΑΤ διατηρεί απόλυτο
δικαίωµα να απαιτήσει από τον προµηθευτή που κηρύχθηκε έκπτωτος
την αποκατάσταση κάθε άλλης άµεσης ή έµµεσης ζηµίας .
6) 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 Α΄, 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 ∆Σ/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 ∆Σ/ΝΑΤ .
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∆ιαφορετικά 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 ∆Σ/ΝΑΤ , ύστερα από
σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής .
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.
Τον κίνδυνο της βλάβης φθοράς ή απώλειας των υλικών, φέρει,
µέχρι της τοποθέτησής των στους παραπάνω χώρους, ο Προµηθευτής.
Όλοι οι όροι της προκήρυξης του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού σχετικά µε τον τόπο και το χρόνο της παράδοσης καθώς και
το είδος και την ποιότητα των προµηθευόµενων αναλώσιµων υλικών
είναι απαράβατοι και η παραβίασή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της
παρούσας σύµβασης.
Η δαπάνη µεταφοράς βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.
7) Η πληρωµή των τιµολογίων θα γίνει εφάπαξ µε τακτικά χρηµατικά
εντάλµατα πληρωµής , µε βάση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την πληρωµή, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π.∆.
118/2007) καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών , µετά
την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών και την οριστική παραλαβή τους
από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής . Η δαπάνη θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισµό του ΝΑΤ οικονοµικού έτους 2015
(Κ.Α.Ε
1281) .
Κατά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου 4%, σύµφωνα µε το
εδαφ.στ΄της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/94).
8) Το Ν.Α.Τ. για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύµβασης από
τον Προµηθευτή, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από το Ν.2286/95, το Π.∆.118/07,
τις ισχύουσες αποφάσεις και τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισµού,
δηλαδή σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη ως έκπτωτου κ.λπ.
• Τα ανωτέρω διοικητικά µέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των
ποινικών κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν από τα Ελληνικά
∆ικαστήρια µετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου στον
Εισαγγελέα.
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• Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του ΝΑΤ
κατά του προµηθευτή θα κρατούνται µετά από απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΑΤ , από αυτά που πρόκειται να
πάρει ο προµηθευτής, ή από την κατατεθειµένη εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης ή θα βεβαιούται σαν έσοδο του ΝΑΤ και
θα εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως
∆ηµοσίων εσόδων.
• Επίσης το ΝΑΤ έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον Προµηθευτή
την καταβολή πάσης άλλης θετικής ζηµίας που θα υποστεί.
9) Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς τους όρους της
διακήρυξης και της σύµβασης αρµόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά .
10) Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συµβάσεως
απορρεουσών υποχρεώσεων του προµηθευτή καθώς και η εκχώρηση ή
ενεχυρίαση των απαιτήσεων του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή Νοµικό
πρόσωπο.
11) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον προµηθευτή , αν δεν κάνει γνωστό µε έγγραφο στην
αρµόδια υπηρεσία του ΝΑΤ, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την
ανώτερη βία σε µία (1) εβδοµάδα από τότε που συνέβησαν αυτά, από τα
οποία ακολούθησε η αδυναµία του για την ολική ή µερική εκτέλεση της
σύµβασης, που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανώτερη
βία και τα νόµιµα δικαιώµατά του που προκύπτουν από αυτή. Ανώτερη
βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας
του προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και τα καιρικά
φαινόµενα που δεν θέτουν ολόκληρο το Νοµό Αττικής σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης.
12) Για θέµατα που δε ρυθµίζονται µε την παρούσα σύµβαση έχουν
εφαρµογή:
- οι διατάξεις περί Προµηθειών ∆ηµοσίου
- η
σχετική
προκήρυξη
του
∆ιαγωνισµού
αριθ.
………………………
- η οικονοµική προσφορά
13) Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας µόνο εγγράφως
αποδεικνύεται, αποκλείεται δε κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο.
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 Ν.Α.Τ.

ΓΙΑ ΤΟN ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 6/2017 προκήρυξη του
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΚΑΛΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ………………….
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:………….
ΕΥΡΩ:.....................................................
Προς :ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ…………………ΕΥΡΩ………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα , παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…………………( και ολογράφως )………………………………,
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας υπέρ της εταιρείας
………………………………………∆/νση ……………………………...
για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της σύµβασης , που
υπέγραψε µαζί σας για………………………… (αρ. δια/ξης) προς
κάλυψη αναγκών του ……………………… και το οποίο ποσό καλύπτει
το
5%
της
συµβατικής
προ
Φ.Π.Α.
αξίας
……………………………ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί
µε µόνη τη δήλωσή σας , ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας προς εµάς .
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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 ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας .

∆ιατελούµε µε τιµή

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μ. ΚΩΣΤΑ

