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Θέμα  :  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  για  την  ανανέωση  των  συνολικά  έντεκα  (11)  ετήσιων  αδειών
συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c που είναι εγκαταστημένες στο κτίριο επί
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., (CPV: 48218000-9), προϋπολογισθείσας δαπάνης
ποσού δώδεκα χιλιάδων τριάντα εννέα Ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€ 12.039,16) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ. (ΚΑΕ: 7123) έτους 2021, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης (αρθ. 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής  

Έχοντας υπόψη :

1. 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”

2. 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. 

3. 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.

4. 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. 

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

6. 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’’.

7. Το ΦΕΚ   355/ΥΟΔΔ/26-04-2021 “Διορισμός  Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και  Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου”
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8. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 204/07-06-2021 (Α.Δ.Α: 94ΨΥ469ΗΞΡ-ΞΔ7, ΑΔΑΜ: 21REQ008731167)

ποσού ευρώ 12.039,16, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%, στον  Κ.Α.Ε.  :  7123- «Προμήθεια ηλεκτρονικών

υπολογιστών  λογισμικού  και  λοιπού  συναφούς  βοηθητικού  εξοπλισμού»  που  αφορά  την  ανανέωση  των

ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support  and new release)  των  έντεκα (11) συνολικά

αδειών χρήσης ORACLE 12c.

9. Την  Απόφαση  του  Δ.Σ.  /  Ν.Α.Τ.  της  8ης Συνεδρίασης  Δ.Σ./Ν.Α.Τ.  της  17/06/2021  (Θέμα  19ο,   ΑΔΑΜ:

21REQ008828359) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την

ανανέωση των συνολικά έντεκα (11) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and

new release) ORACLE 12c ,  που είναι  εγκατεστημένες στο κτίριο επί της  οδού Εθν.  Αντιστάσεως 1 στον

Πειραιά,  ιδιοκτησίας  Ν.Α.Τ.,  με  τη διαδικασία  της απευθείας  ανάθεσης (αρθ.  118 του ν.  4412/2016 όπως

τροποποιήθηκε και  ισχύει), με  κριτήριο  κατακύρωσης την  χαμηλότερη από οικονομική  άποψη προσφορά,

βάσει αποκλειστικά τιμής. 

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ),  προβαίνει στη διενέργεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη

διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη

προσφορά,  βάσει  αποκλειστικά  τιμής,  για  την  ανανέωση  των  συνολικά  έντεκα  (11)  ετήσιων  αδειών

συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c (CPV: 48218000-9), που είναι

εγκαταστημένες 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  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 ανανέωση  των  ετήσιων  αδειών  συντήρησης  και  νέων
κυκλοφοριών (support  and new release) των  έντεκα (11)
συνολικά  αδειών  χρήσης  ORACLE  12c, που  είναι
εγκαταστημένες 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

Προϋπολογισμός Δαπάνης 12.039,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

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

Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου Προσφοράς Προς  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  /  Τμήμα
Προμηθειών, 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:  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  /  Τμήμα
Προμηθειών  και  το  Θέμα  του  Διαγωνισμού  και  2.
εσωτερικά, σφραγισμένα: α. Φάκελο Δικαιολογητικών, β.
Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ.  Φάκελο Οικονομικής
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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      12/07/2021
Ημέρα Διενέργειας Διαγωνισμού      20/07/2021,  ώρα 13.00μ.μ.
Χρόνος υλοποίησης Η  παράδοση  των  συμβολαίων  ετήσιας  ανανέωσης  των

συνολικά έντεκα αδειών χρήσης (support and new release)
θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Ισχύς Προσφοράς Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον κάθε διαγωνιζόμενο
για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 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  του  ΝΑΤ  (4ος  όροφος),  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνεπικουρούμενη από την Διεύθυνση Πληροφορικής του Ν.Α.Τ.

Η αποσφράγιση 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.

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 της  χώρας  εγκατάστασης  με  εγγεγραμμένη

δραστηριότητα αυτή του αντικειμένου της παρούσας καθώς και Βεβαίωση ότι ο αναφερόμενος στο Πιστοποιητικό

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

2. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα ΙΙ της παρούσης), όπως ισχύει,

με  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών,  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας

υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή
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τα Κ.Ε.Π.,   όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος ανάδοχος: α) φυσικό πρόσωπο

(εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή β) 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 και γενικότερα από τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με αμετάκλητη

απόφαση αρμόδιου οργάνου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών

του υποχρεώσεων 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 σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

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 προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

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) αλλά και τον κατάλληλο για την προστασία

των απασχολούμενων εξοπλισμό που είναι απαραίτητα,  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 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των

οποίων έλαβε  γνώση και  τους οποίους  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα και  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην

προσφορά είναι ακριβή.

11. 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.
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12. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  τις υποχρεώσεις του 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.

3. 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.

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: α)

φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή β) 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 και ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης των συμβολαίων ετήσιας ανανέωσης

των συνολικά έντεκα αδειών χρήσης (support and new release) ,θα είναι όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτημα

Ι της παρούσης.

2. Πίνακα συμμόρφωσης (βλέπε Παράρτημα Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) συμπληρωμένο.

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 (παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση του Προϋπολογισμού του έργου) στην

οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά το ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ ανά άδεια, το ποσό ΦΠΑ ανά άδεια

και το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (μικτό ποσό) ανά άδεια που θα βαρύνει το ΝΑΤ καθώς και την

ισχύ της. 

Στην  προσφερόμενη  τιμή  θα  περιλαμβάνεται  η  εγκατάσταση  των  συμβολαίων  ετήσιας  ανανέωσης  των  συνολικά

έντεκα (11) αδειών χρήσης (support and new release) στην κεντρική Υπηρεσία του Ν.Α.Τ. / Διεύθυνση Πληροφορικής

επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΕΙΑΣ (LIST

PRICE) ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ (LIST PRICE)

ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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Οracle (RDBMS), 
Processor License 
stantard edition 2 1 3.218,00 € 3.218,00 €
Oracle Weblogic 
Server Standard 
Edition, Processor 
License 2 1.925,50 € 3.851,00 €
Oracle VM Premier 
Limited, System 1 550,00€ 550,00 €
Oracle Linux Basic 
Limited, System 2 402,50 € 805,00 €
Oracle Business 
Intelligence Standard 
Edition One, Named  
User Plus License 5 257,00 € 1.285,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.709,00 €

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

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

  Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης : 

1. Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο 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   Τριμελής  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  την  Διεύθυνση 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  Ν.Α.Τ.,  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.
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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.

8. 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. 

9. Τα  δημόσια  και  ιδιωτικά  έγγραφα,  καθώς  και  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  υποβάλλονται  και  γίνονται

αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Ειδικότερα, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση

υποβολής  πρωτότυπων εγγράφων,  ενώ υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα αυτών που

εκδόθηκαν από Δημόσιες Υπηρεσίες. 

10. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται ότι τα γνωστοποιούμενα από μέρους του

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι αληθή

και ακριβή και αναγνωρίζει την εγκυρότητα κάθε κοινοποίησης πράξεων της διαδικασίας σε αυτά ή μέσω αυτών. 

11. Εναλλακτικές  προσφορές δεν θα γίνονται  δεκτές.  Επίσης δεν γίνονται  δεκτές,  προσφορές που ξεπερνούν τον

προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

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, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 8% 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 παρασχεθείσας  προμήθειας

είναι : 

1. Πρωτόκολλο Παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από την αντίστοιχη αρμόδια 

Τριμελής Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το 

έτος 2020 του Ν.Α.Τ.. 

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
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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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΤ

            ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΟ Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς

ΘΕΜΑ Η ανανέωση των ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support  and new release) των
έντεκα (11) συνολικά αδειών χρήσης ORACLE, που είναι εγκατεστημένες στο κτίριο του Ν.Α.Τ..

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει και τεκμηριώσει πλήρως και τους Ακόλουθους 
Πίνακες:

A/
A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τις
πιστοποιήσεις:  ISO  9001:2008  ή
μεταγενέστερη  στην  Παροχή  και
Εγκατάσταση  Ολοκληρωμένων  Συστημάτων
Πληροφορικής,  και  την  ISO/IEC  27001:2013
στην  Παροχή  και  Εγκατάσταση
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής
(σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος
της Ένωσης να έχει τις πιστοποιήσεις αυτές)
(Κατάθεση των εν λόγω πιστοποιήσεων).

ΝΑΙ

2 Η  παράδοση  των  συμβολαίων  ετήσιας
ανανέωσης  των  συνολικά  έντεκα  αδειών
χρήσης  (support and new release)  θα  γίνει
εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο .

ΝΑΙ

3 Απαιτείται  Δήλωση  Συνεργασίας  του
Κατασκευαστή  του  προσφερομένου
Λογισμικού με τον Προσφέροντα.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα ως άνω προϊόντα λογισμικού είναι ήδη εγκατεστημένα σε εξοπλισμό πληροφορικής του Ν.Α.Τ. Δεν θα
παραδοθεί ο πηγαίος κώδικας των προϊόντων λογισμικού, καθώς ο κώδικας αυτός αποτελεί πνευματικό
δικαίωμα του κατασκευαστή τους. 
Η κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία τους παραμένει στον αντίστοιχο κατασκευαστή, το δε Ν.Α.Τ. θα
έχει αποκλειστική  άδεια χρήσης για τις συγκεκριμένες άδειες, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όλων των Παραρτημάτων της.
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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. 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). 
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(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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
κ) 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.
λ)  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.
μ) 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
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