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Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιάς Τ.Κ. 185 31
Τηλέφωνο 2104149431-432
 E-mail : oik.prom@nat.gr

         
                                                     Αρ. πρωτ.:  13925        
                                                              Πειραιάς,  02/06/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θέμα: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την  προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV : 42968300-2), στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον
Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων  οκτακοσίων Ευρώ (€  3.800,00)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής».  

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),  προβαίνει στη διενέργεια  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Ν. 4412/2016, άρθρο 118: «Απευθείας ανάθεση»), με κριτήριο
κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  βάσει  αποκλειστικά  τιμής,  για  την
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (CPV : 42968300-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών
χιλιάδων  οκτακοσίων Ευρώ  (€  3.800,00) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  για  τις  ανάγκες  των
Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο κτίριο επί της οδού Εθν.  Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά,  ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ,  ως η
Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης και σας καλεί να υποβάλετε την τεχνική και οικονομική
προσφορά  υπόψιν  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  /  Τμήμα  Προμηθειών  του  Ν.Α.Τ.  ,  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση oik  .  prom  @  nat  .  gr     , το αργότερο έως την   14/06/2021 και ώρα 15:00.

Οικονομική  Προσφορά:  Στην  Οικονομική  Προσφορά  θα  αναγράφεται  αναλυτικά  το  κόστος  ανά  είδος,
σύμφωνα  με  τις  ελάχιστες  τεχνικές  απαιτήσεις,  όπως  περιγράφονται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  του
Παραρτήματος της παρούσης.

Τεχνική  Προσφορά:   Στην Τεχνική Προσφορά θα  αναγράφεται  η  αποδοχή  του περιεχομένου  της  Τεχνικής
Περιγραφής του Παραρτήματος της παρούσης αναλυτικά.

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), στην οποία  θα

δηλώνεται ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  προσφέρει  τις  Υπηρεσίες  του  Τεχνικού

Παραρτήματος  Ι  της  παρούσης  και  ότι ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  της  προμήθειας  ειδών  καθαριότητας  και

ευπρεπισμού, θα είναι όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτημα Ι της παρούσης.

2. Πίνακα συμμόρφωσης, ως κάτωθι συμπληρωμένο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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

ΝΑΙ
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παρούσης.

Κρατήσεις:  Τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  όλες  οι  νόμιμες  ενδεικτικές  κάτωθι  κρατήσεις  που  ισχύουν  ή  θα
επιβληθούν, πλην του αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει το Ν.Α.Τ.
1. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016,
επί της  αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
2. Επί της εν λόγω κράτησης (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται   χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
3.  0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ
1191/2017  ΦΕΚ  Β  969/22.3.2017  «Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.),  καθώς και  των λοιπών λεπτομερειών  εφαρμογής  της παραγράφου 3,  του  άρθρου 350 του  ν.
4412/2016 (Α 147)».)
4.  Επί  της  εν  λόγω  κράτησης  (0,06%  υπέρ  ΑΕΠΠ)  επιβάλλεται   χαρτόσημο  3%  και  κράτηση  υπέρ  ΟΓΑ
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
5. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις  του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Πληρωμή : Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. με
κατάθεση  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  του  αναδόχου,  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία
έκδοσης του Τιμολογίου Πώλησης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

         Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης :   

1. 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.

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Το Ν.ΑΤ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας και να περιορίζει ή ματαιώνει ολικά

ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
4. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον

προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ν.Α.Τ.

              ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΟ Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς

ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1
στον Πειραιά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) 800 ρολά χαρτί υγείας A’ επαγγελματικά λευκά, λεία, διπλής περιτύλιξης
Διαστάσεις φύλλου: 9,1 χ 20 εκατοστά
Βάρος τεμαχίου: 430γραμμάρια - 500 γραμμάρια (περίπου)
Βάρος ανά τ.μ.: 18 γραμμάρια
Μήκος ρολού: 130 μέτρα - 160 μέτρα (περίπου)
Σύνθεση: 100% λευκασμένος φυσικός πολτός

2) 4.800 πακέτα χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ (240 κούτες των 20 πακέτων των 200 φύλλων / 
πακέτο), λευκές, μονόφυλλες
Συσκευασία: 200 φύλλα / πακέτο
Διαστάσεις φύλλου: 25χ22 εκατοστά
Βάρος ανά τ.μ.: 28 γραμμάρια / σύνθεση
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός πολτός

3) 65 δοχεία υπερσυμπυκνωμένου υποαλλεργικού κρεμοσάπουνου για τα χέρια με Ph του 
δέρματος , με αντισηπτικές ιδιότητες (λόγω covid-19) (των 4 lt / δοχείο).

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην  προσφορά  θα  αναφέρεται  σαφώς  ότι  ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  της  προμήθειας  των
ζητούμενων  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  δέκα  (10)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Ν.Α.Τ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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.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) 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.
2) 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.
3) Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις Υπηρεσίες του Τεχνικού Παραρτήματος Ι της παρούσης και ότι  ο

χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, θα είναι όπως αναφέρεται στο Τεχνικό

Παράρτημα Ι της παρούσης.

(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. 

Ο – Η Δηλών

 
(Υπογραφή)
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