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Θέμα : «Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν.4412/16,  τριάντα οκτώ (38) νέων  σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών,  και εξαρτημάτων
(61 σκληροί δίσκοι, 61 μνήμες), απαραίτητων  για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών (PCs) στο κτίριο
επί  της  οδού  Εθνικής  Αντιστάσεως  1  στον  Πειραιά,  ιδιοκτησίας  Ν.Α.Τ.,  (CPV:  30000000-9),  προϋπολογισθείσας
δαπάνης ποσού είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα Ευρώ και τριών λεπτών (€ 26.129,03) πλέον Φ.Π.Α. 24%,
ήτοι  ποσού  €32.400,00, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%, με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής»

Έχοντας υπόψη :

 Την ΥΑ 35130/739/10 (ΦΕΚ-1291 Β/11-8-10) του Υπουργού Οικονομικών “Αύξηση των χρηματικών ποσών

του άρθρου 83 παρ.1 Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων,

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”.

 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. 

 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.

 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. 

 Το  Προεδρικό  Διάταγμα  107/18  (ΦΕΚ  204/Τεύχος  Α’/06-12-2018) ΄΄Οργανισμός  Ναυτικού  Απομαχικού

Ταμείου΄΄. 

 Το  ν.  4727/20  ‘’  Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)

2016/2102 και της Οδηγίας  (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις’’.
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 Το  ΦΕΚ 355/ΥΟΔΔ/26-04-2021  “Διορισμός Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου”.

 Την  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  Νο  213/09-06-2021 (Α.Δ.Α:  6ΦΣΡ469ΗΞΡ-ΛΤΑ,  ΑΔΑΜ:

21REQ008775260) ποσού τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€32.400,00,) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%,  στον  Κ.Α.Ε.  :  7123  «Προμήθεια  ηλεκτρονικών υπολογιστών   λογισμικού  και  λοιπού  συναφούς

βοηθητικού  εξοπλισμού» που αφορά την ανάγκη  του Ν.Α.Τ.  για  την προμήθεια τριάντα οκτώ (38) νέων

σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών, και εξαρτημάτων ήτοι, 61 σκληροί δίσκοι και 61

μνήμες), απαραίτητων  για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών (Pcs),στο κτίριο επί της οδού Εθν.

Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

 Την  Απόφαση  του  Δ.Σ.  /  Ν.Α.Τ.  της  8ης Συνεδρίασης  Δ.Σ./Ν.Α.Τ.  της  17/06/2021  (Θέμα  14ο,

ΑΔΑΜ:21REQ008828149) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, με

την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, (αρθ. 118 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),  για

την  προμήθεια  τριάντα  οκτώ  (38)  νέων   σταθμών  εργασίας  προς  αντικατάσταση  ισάριθμων  παλαιών,  και

εξαρτημάτων (61 σκληροί δίσκοι, 61 μνήμες), απαραίτητων  για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών

(Pcs), στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ. 

 Την με αριθ. Πρωτ. 14735/08-06-2021Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος  Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων

της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ν.Α.Τ.

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ),  σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνικοοικονομική προσφορά και δικαιολογητικά,

με τη διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τριάντα

οκτώ (38) νέων  σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών, και εξαρτημάτων (61 σκληροί δίσκοι, 61

μνήμες),  απαραίτητων   για  την  αναβάθμιση  των  ήδη  υπαρχόντων  σταθμών  (Pcs),  ως  η  τεχνική  περιγραφή  του

Παραρτήματος Ι της παρούσης, στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ,  και σας

καλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο  πρωτοκολλημένο φάκελο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ν.Α.Τ. (στο ισόγειο του

κτιρίου), τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά υπόψιν της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του ΝΑΤ , στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως  1 – Πειραιάς. 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Η προμήθεια τριάντα οκτώ (38) νέων  σταθμών εργασίας
προς  αντικατάσταση  ισάριθμων  παλαιών,  και
εξαρτημάτων  (61  σκληροί  δίσκοι,  61  μνήμες),
απαραίτητων  για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων
σταθμών  (Pcs), στο  κτίριο  επί  της  οδού  Εθν.
Αντιστάσεως  1  στον  Πειραιά,  ιδιοκτησίας  Ν.Α.Τ.,  με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.  Το Ν.Α.Τ.
έχει  την  ευχέρεια  για  την  επιλογή  περισσοτέρων  του
ενός (1) αναδόχων, στην περίπτωση κατά την οποία ο
πρώτος  (1)  κατά σειρά,  με  βάση  τη χαμηλότερη τιμή,
υποψήφιος ανάδοχος δεν δύναται να προμηθεύσει την
παραπάνω ποσότητα.   

Προϋπολογισμός Δαπάνης 32.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.





ΚΑΕ Δαπάνης 7123  «Προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
λογισμικού  και  λοιπού  συναφούς  βοηθητικού
εξοπλισμού»

Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου Προσφοράς Τμήμα  Προμηθειών/Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών,
Εθνικής  Αντιστάσεως  1  –  Πειραιάς,  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης  στο  ΚΗΔΜΗΣ  και  μέχρι  την  12.00  ώρα  της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και
να  περιέχει  :  1.  εξωτερικά  την  επωνυμία  της  εταιρείας,
Προς:  Τμήμα  Προμηθειών/  Διεύθυνση  Οικονομικών
Υπηρεσιών και το Θέμα του Διαγωνισμού και 2. εσωτερικά,
σφραγισμένα  α.  Φάκελο  Δικαιολογητικών,  β.  Φάκελο
Τεχνικής  Προσφοράς  και  γ.  Φάκελο  Οικονομικής
Προσφοράς.  

Η  προσφορά μπορεί  να  κατατεθεί  α)  αυτοπροσώπως για
φυσικά  πρόσωπα ή  δια  εξουσιοδοτημένου   εκπροσώπου
για εταιρείες και β) ταχυδρομικώς επί αποδείξει.  Σε κάθε
περίπτωση κατατεθειμένης προσφοράς, αυτή θα ληφθεί ως
εμπρόθεσμη, εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία  μέχρι την
12.00 ώρα της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού.

Ημέρα Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ    07/07/2021
Ημέρα Διενέργειας Διαγωνισμού   12/07/2021,  ώρα 13.00μ.μ.
Χρόνος υλοποίησης Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης

ενημέρωσης της  κατακυρωτικής απόφασης.
Ισχύς Προσφοράς Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον κάθε διαγωνιζόμενο

για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την
επομένη της ημέρας διενέργειας  του διαγωνισμού.

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ν.Α.Τ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως

αρ. 1,  στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΝΑΤ (4ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών,  συνεπικουρούμενη από το  Τμήμα  Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων της Διεύθυνσης

Πληροφορικής του Ν.Α.Τ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε σύνταξη καταλόγου με αύξουσα σειρά κατάταξης των προσφερόντων με κριτήριο

την χαμηλότερη τιμή και την ταυτόχρονη αναγραφή της προσφερόμενης ποσότητας των σταθμών εργασίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των σταθμών εργασίας του (Η/Υ) σε πλήρη λειτουργία του συνολι-

κού εξοπλισμού τους εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του για την κατακυρωτική απόφαση. Σε πε-

ρίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει το σύνολο των σταθμών εργασίας σε διαθεσιμότητα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει την

ευχέρεια  για την επιλογή περισσοτέρων του ενός (1) αναδόχων με βάση τον προαναφερόμενο κατάλογο  με την αύ-

ξουσα σειρά κατάταξης των προσφερόντων και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες

του κατεπείγοντος.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με την ως άνω προθεσμία παράδοσης των σε πλήρη λειτουργία σταθ-

μών εργασίας επιβάλλεται στον ανάδοχο και ποινική ρήτρα ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης. 





Δικαίωμα  συμμετοχής  :  Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  –

κοινοπραξίες  αυτών  ή  συνεταιρισμοί  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεση  υπηρεσίας

(επιτηδευματίες), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε. Οι ενώσεις

προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο,

σε  περίπτωση  που  η  διακηρυσσόμενη  με  την  παρούσα  υπηρεσία  κατακυρωθεί  σε  ένωση  προσώπων,  το  ΝΑΤ

(Αναθέτουσα Αρχή) δικαιούται, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει

από την ένωση να περιληφθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία

επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  και  να  προσκομίσουν  ανάλογο  πιστοποιητικό.  Οι  υποψήφιοι  που  δεν  έχουν

εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του

κράτους εγκατάστασή τους ή να προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής : Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  πρέπει να περιέχει: 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο καθώς και Βεβαίωση ότι ο αναφερόμενος στο

Πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης για το τρέχον έτος. 

2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι διαθέτει

πιστοποίηση  ως  Αναγνωρισμένη  Εταιρεία.  Οι  πιστοποιήσεις  της  αναδόχου  εταιρείας  θα  έχουν  εκδοθεί  από

αναγνωρισμένο  Φορέα  Ελέγχου  που  έχει  εγκριθεί  από  το  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  σύμφωνα  με  τις

κείμενες διατάξεις.

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο της παρούσης. Σε

περίπτωση  νομικού  προσώπου,  φωτοαντίγραφο  της  άδειας  ασκήσεως  επαγγέλματος  ειδικότητας  σχετικής  με  το

αντικείμενο του νομίμου εκπροσώπου ή του πιστοποιημένου υπαλλήλου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η φωτοτυπία

θα συνοδεύεται από επικυρωμένη φωτοτυπία του πίνακα προσωπικού που υποβάλλει η εταιρεία στο ΣΕΠΕ, σε ισχύ,

όπου εμφανίζεται ότι απασχολείται ο πιστοποιημένος υπάλληλος.

4. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει,  όπου θα αναγράφονται τα

στοιχεία του διαγωνισμού και: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι

(εφόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες

εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο

Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς : 

1. Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

2. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του

ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.





3. Δεν έχει  διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο  του διαγωνισμού ή σε

σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

4. Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  άλλη  ανάλογη

διαδικασία.

5. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική

του διαγωγή.

6. Δεν  έχει  /  είχε  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση  και  δεν  έχει  καταδικαστεί  για  δωροδοκία  ,  απάτη,

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  υπεξαίρεση,  εκβίαση,  πλαστογραφία  και  δόλια

χρεωκοπία.

7. Είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

8. Διαθέτει  την  κατάλληλη  υποδομή  (εξειδικευμένο  προσωπικό  κλπ)  που  είναι  αναγκαία  για  την  επιτυχή

υλοποίηση του έργου.

9. Το προσωπικό που διαθέτει  είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως κατονομάζεται ο

ασφαλιστικός φορέας).

10. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και

τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.

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

όλες  τις  τυχόν  τροποποιήσεις  του  ή  του  κωδικοποιημένου  καταστατικού  καθώς  και  την  ισχύουσα  νομική

εκπροσώπηση  (ΦΕΚ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΓΕΜΗ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΜΗΤΡΩΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  κλπ).  Από  τα

παραπάνω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις

των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία  (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ) και η

θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

6. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει,  όπου θα αναγράφονται τα

στοιχεία του διαγωνισμού και: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι

εφόσον πρόκειται για εταιρεία),  ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες

εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο

Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν  τον ακριβή αριθμό των τεμαχίων  των  σταθμών

εργασίας  σε  πλήρη λειτουργία  του συνολικού  εξοπλισμού  τους,  τα  οποία  θα παραδώσει  εφόσον επιλεγεί,  ότι

αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους  τους  όρους  της  παρούσης  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος





καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτή και δεν δύναται  με την Προσφορά του ή με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς : Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει :

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει , στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος

φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι  (εφόσον πρόκειται για

εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ

και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος

εφόσον  πρόκειται  για  ΑΕ,  θα  δηλώνει/ουν  ότι  έχει  τη  δυνατότητα  να  προσφέρει  τις  Υπηρεσίες  του  Τεχνικού

Παραρτήματος Ι της παρούσης.

2. Αναλυτική Δήλωση  για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις  αντίστοιχες  τεχνικές  προδιαγραφές του

Τεχνικού Παραρτήματος Ι της παρούσης.

3. Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και

4. Πίνακα συμμόρφωσης, ως κάτωθι συμπληρωμένο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Συμφωνία επί του 
συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο 
Παράρτημα Ι, που 
αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης.

ΝΑΙ

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη
προδιαγραφή  πληρούται  ή  όχι  από την Προσφορά  ή ένα αριθμητικό  μέγεθος  που δηλώνει  την ποσότητα του
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο
θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές  περιγραφές  των
υπηρεσιών,  του  εξοπλισμού  ή  των  υπηρεσιών  κλπ.,  που  κατά  την  κρίση  του  προσφέροντος  τεκμηριώνουν  τα
στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των
παραπομπών,  οι  οποίες  πρέπει  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  συγκεκριμένες  (π.χ.  Τεχνικό  Φυλλάδιο  3,  Σελ.  4
Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική
κτλ. Θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη
τεχνική προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Κ.1).

Τονίζεται  ότι  είναι  υποχρεωτική  η  απάντηση  σε  όλες  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  η  παροχή  όλων  των
πληροφοριών που ζητούνται. 

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.





Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς : Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά το ποσό προσφοράς

προ ΦΠΑ, το ποσό ΦΠΑ και το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (μικτό ποσό) που θα βαρύνει το ΝΑΤ

καθώς και την ισχύ της. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο φάκελο.

  Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης : 

1. Οι  προσφορές  κατατίθενται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο  όπως  αυτός

προβλέπεται στο με στοιχεία : Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου Προσφοράς της παρούσης.

2. Για  την  παρακολούθηση  του  έργου  και  την  παραλαβή  των παραδοτέων  υπεύθυνη  είναι  η   Τριμελή  Ετήσια

Επιτροπή Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  Συμβάσεων Προμήθειας  Αγαθών και  Υπηρεσιών για το έτος 2021 του

Ν.Α.Τ.,  όπως αυτή έχει συσταθεί με την Απόφαση της  1ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 21/01/2021 θέμα 15ο (ΑΔΑ:

Ψ6ΚΕ469ΗΞΡ-ΧΕΜ)  και  την  υπ’  αριθμ.  5/26-01-2021  Απόφαση  Προέδρου  Δ.Σ./Ν.Α.Τ.  (ΑΔΑ:  6ΗΕ5469ΗΞΡ-ΓΒΧ)

συνεπικουρούμενη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ν.Α.Τ. 

3. Εφόσον  από  την  Οικονομική  Προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του ΝΑΤ οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά

κάποια διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια

Επιτροπή Διενέργειας πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την

σφραγίσει.  Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση

του Οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6. Σε  κάθε  περίπτωση  το  ΝΑΤ,  δια  των  αρμοδίων  οργάνων  του,  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους

συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερόμενων  τιμών,  οι  δε  συμμετέχοντες

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις

ολόκληρο έναντι του ΝΑΤ για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Κρατήσεις : Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην

του αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει το ΝΑΤ.

1. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, επί

της  αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.

2.  Επί  της  εν  λόγω  κράτησης  (0,07%  υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ)  επιβάλλεται   χαρτόσημο  3%  και  κράτηση  υπέρ  ΟΓΑ

ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.

3.  0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ

1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης





και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των

λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147)».)

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

20% επί του χαρτοσήμου.

 5. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Πληρωμή : 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 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. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α.Τ.

            ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ A.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PC)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Αριθμός Τεμαχίων 38

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ

Ανακοίνωση του μοντέλου εντός του τελευταίου 12-μήνου. ΝΑΙ

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή 
(κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, mouse κ.λ.π.), να 
προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο 
κατασκευαστή, που θα αναγράφεται εμφανώς επάνω σε αυτά 
και στα κιβώτια συσκευασίας.

ΝΑΙ

Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας (προσωπικοί 
υπολογιστές) θα πρέπει να έχουν την ίδια σύνθεση.

ΝΑΙ

Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια 
τροφοδοσίας, καλώδιο δικτύου Ethernet κ.λ.π.).

ΝΑΙ

Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η 
δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι 
τεχνολογιών ασφαλείας. 
SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS 
Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls, 
SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, 
Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel 
Secure Boot, Intel Authenticate.

NAI

Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η 
δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων.
Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη 
ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό 
σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί 
απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να 
ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να επιτρέπει 
να αυτοματοποιήσετε και να διαμορφώσετε από απόσταση, 
περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS.
Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει 
στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να 
εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο 
BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό. 

NAI

Επεξεργαστής

6Πύρηνος Intel 10ης γενιάς ή νεότερος
Core i5-10400
ή καλύτερος 

Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz > 3.2 ΝΑΙ





Να αναφερθεί η μνήμη Cache. ΝΑΙ

Μητρική (Motherboard)

Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο 
ανακοίνωσης εντός του 2020.

ΝΑΙ

Θύρες USB 2.0 ≥ 4

Θύρες USB 3.0 ≥ 4

Υποστήριξη διαύλου PCI Express x16 ΝΑΙ

Παράλληλες θύρες 1

Κεντρική Μνήμη

Ζητούμενο μέγεθος μνήμης RAM DDR4 2666MHz ή ανώτερη ≥ 8GB

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη σε GB ≥ 64

Δυνατότητα αναβάθμισης μνήμης, χωρίς αντικατάσταση της 
ζητούμενης

ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο τύπος και η συχνότητα της προσφερόμενης 
μνήμης

ΝΑΙ

Μονάδα Σκληρού Δίσκου

Τύπος SSD SSD 

Χωρητικότητα >= 256 GB

Θέσεις για επιπλέον σκληρό δίσκο ≥ 1

Δευτερεύων Σκληρός Δίσκος

Τύπος HDD HDD

Χωρητικότητα 1000 GB

Μονάδα Ανάγνωσης 

DVD-RW slim ΝΑΙ

Κάρτα Γραφικών 

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ

Υποστήριξη μέγιστης ανάλυσης ≥ 1366x768

Να υποστηρίζει ψηφιακή έξοδο εικόνας , 1x DisplayPort και 1x
HDMI

NAI

Δικτυακές Συνδέσεις

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 Mbps (auto sensing) ΝΑΙ

Τροφοδοτικό

Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 260 W

Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης ≥ 85%

Εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το ISO 9296 (δοκιμή σύμφωνα 
με το ISO 7779) σε κατάσταση ηρεμίας (LpAm, decibels)

≤28

Πληκτρολόγιο

Αριθμός πλήκτρων ≥ 104





Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο.

NAI

Mouse

Optical Mouse με τροχό (wheel) ΝΑΙ

Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα και Άλλο Λογισμικό

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 PROFESSIONAL και θα 
είναι προεγκατεστημένο.

ΝΑΙ

Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, 
λειτουργικού συστήματος Ubuntu 18.04. Να αναφέρετε στα 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.

ΝΑΙ

Λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα (3 έτη).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να 
παραμετροποιήσει το λογισμικό σε όλους τους Η/Υ.

ΝΑΙ

Το λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα θα 
πρέπει να υποστηρίζει κεντρική διαχείριση.

ΝΑΙ

Άλλα Χαρακτηριστικά 

Κουτί Mini Tower 
Διαστάσεις : 
Ύψος: ≤ 325.00 mm. 
 Πλάτος : ≤ 154.00 mm
Βάθος : ≤ 293.00 mm

ΝΑΙ

Πιστοποιήσεων: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, 
Green, EU RoHS.
(Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο 
του κατασκευαστή δεν απαιτείτε η κατάθεσή του.)

ΝΑΙ

Μηχανισμός πρόσβασης /πιστοποίησης χρήστη (user password)
με κλείδωμα σε επίπεδο BIOS και Λειτουργικού Συστήματος

ΝΑΙ

Γενικές Απαιτήσεις

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαραίτητα 
καλώδια (1μ. και 5μ.) για τη σύνδεση των υπολογιστών με το 
υπάρχον δίκτυο του ΝΑΤ

ΝΑΙ

Ο Προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή 
εκκίνηση του Προσωπικού Υπολογιστή με όλα τα 
προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε 
πλήρη λειτουργία.

ΝΑΙ

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει την μεταφορά προφίλ, αρχείων 
και εφαρμογών από τον παλιό Η/Υ του χρήστη, σε περίπτωση 
που γίνεται αντικατάσταση σταθμού εργασίας. Σε περίπτωση 
νέας θέσης εργασίας, ο Προμηθευτής θα συνεργαστεί με τους 
υπευθύνους του τμήματος πληροφορικής για την 
παραμετροποίηση του Η/Υ.

ΝΑΙ

Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού 
απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 
μεγαλύτερης ή ίσης των 3 ετών με επιτόπια (on site) 
υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). 
Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να 
πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του 
κατασκευαστή του εξοπλισμού καθώς και από το επίσημο 

ΝΑΙ





φυλλάδιο της εγγύησης.
(Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω η προσφορά θα 
αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των σταθμών 
εργασίας του (Η/Υ) σε πλήρη λειτουργία του συνολικού εξοπλισμού 
τους εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του για 
την κατακυρωτική απόφαση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει
το σύνολο του σταθμού εργασίας σε διαθεσιμότητα, η Αναθέτουσα 
Αρχή έχει την ευχέρεια  για την επιλογή περισσοτέρων του ενός (1) 
αναδόχων με βάση τον προαναφερόμενο κατάλογο  με την αύξουσα
σειρά κατάταξης των προσφερόντων και κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του κατεπείγοντος.            

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ISO 9001, ISO 27001, 
ISO 14001, ISO 45001

ΝΑΙ

Μνήμες

Μοντέλο Χωριτηκότητα Τύπος Ταχύτητα Ποσότητα

Crucial 4GB DDR3 1600MHz 61

  Σκληροί Δίσκοι

Μοντέλο Τύπος Χωρητικότητα Ποσότητα

Crucial MX500 SSD 2.5'' 250 GB 2.5'' 61





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. …………../…-….-2021 Πρόσκληση.

Τα κάτωθι τεμάχια Η/Υ που δηλώνουμε είναι διαθέσιμα και έτοιμα προς παράδοση με όλα τα προσφερόμενα
περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτά και σε πλήρη λειτουργία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ:

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ 
(EMAIL):

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

24%)

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

24%)

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ
(ΜΕ Φ.Π.Α.

24%)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ

(όπως αναφέρεται στον 
πίνακα της Τεχνικής Προσφοράς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ





Συνολικό Κόστος Οικονομικής
Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. (24%)

Συνολικός Φ.Π.Α. (24%) 

Οικονομικής Προσφοράς

Συνολικό Κόστος Οικονομικής
Προσφοράς 

με Φ.Π.Α. (24%)

Ημερομηνία:   ..…..-…….-2021
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή & Σφραγίδα)





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):  ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο – Η Ονομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Ε-mail): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

Ημερομηνία: …../…./20….. 

Ο – Η Δηλών 





(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

2. 
α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου. 
β)  Δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  μου  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής μου 
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου. 
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με
την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα
αρχή. 
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου. 
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου. 
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή
του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
η)  Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς και  γενικότερα από τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με αμετάκλητη
απόφαση αρμοδίου οργάνου,  δεν έχω κηρυχθεί  έκπτωτος,  είμαι  συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου
υποχρεώσεων προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
θ) Διαθέτω την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα μεταφοράς, κλπ) αλλά και τον κατάλληλο για
την προστασία των απασχολούμενων εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
ι)  Το  προσωπικό  που  διαθέτω  είναι  ασφαλισμένο  κατά  τη  νόμιμη  διαδικασία  στον  ασφαλιστικό
φορέα…………………………..
ια)  Εφόσον  επιλεγώ  έχω  διαθέσιμα  και  θα  παραδώσω   στο  ΝΑΤ  ……….  τεμάχια  σταθμών  εργασίας  σε  πλήρη
λειτουργία του συνολικού εξοπλισμού τους. 
ιβ) Τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από
τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που έχουν θεσπιστεί  με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
ιγ) Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
καθώς  και  της  Τεχνικής  Περιγραφής  που  περιέχεται  σε  αυτή  και  δεν  δύναμαι  με  την  Προσφορά  μου  ή  με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσω ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής.
ιδ) Η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των
οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
είναι ακριβή.
Είμαι  σε  θέση,  εφόσον  μου  ζητηθεί  και  χωρίς  καθυστέρηση,  να  παράσχω κάθε  δικαιολογητικό  ή  έγγραφο  που
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου. 

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)








