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Θέμα: «Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το αρθ. 117 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
για την  τακτική μηνιαία παροχή υπηρεσιών  συντήρησης  των δύο (2) ανελκυστήρων (CPV : 50750000-7), που
είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας
Ν.Α.Τ, προϋπολογισθείσας δαπάνης  χιλίων διακοσίων Ευρώ (€ 1.200,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση
την τιμή».  

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

Διοικητικού Συμβουλίου”.

8. Την Απόφαση του Δ.Σ. / Ν.Α.Τ. της 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 20/05/2021 (Θέμα 9ο, Α.Δ.Α.: Ψ6ΖΒ469ΗΞΡ-

ΝΞΡ, ΑΔΑΜ:21REQ008666413) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για

την τακτική μηνιαία  παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2)  ανελκυστήρων που είναι  εγκατεστημένοι  και

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

9. Την  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  Νο  165/14-05-2021 (Α.Δ.Α:  Ψ4ΡΝ469ΗΞΡ-ΒΕ6,  ΑΔΑΜ:

21REQ008636650) ποσού χιλίων διακοσίων Ευρώ (€ 1.200,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στον Κ.Α.Ε. :

0863 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων»  που αφορά την ανάγκη του Ν.Α.Τ. για την τακτική μηνιαία παροχή

υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν  (CPV : 50750000-

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

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ),   προβαίνει  στη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρθ.  117 του ν.

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τη διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής, για την τακτική

μηνιαία  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  των  δύο  (2)  ανελκυστήρων  (CPV:  50750000-7),  που  είναι

εγκατεστημένοι και λειτουργούν στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., ως

η  τεχνική  περιγραφή  του  Παραρτήματος  Ι  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 Τακτική  μηνιαία  παροχή  υπηρεσιών
συντήρησης   των δύο (2)  ανελκυστήρων που
είναι  εγκατεστημένοι  και  λειτουργούν (CPV :
50750000-7),  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 € 1.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΚΑΕ Δαπάνης 0863 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων».
Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου 
Προσφοράς

Προς  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  /
Τμήμα Προμηθειών,  Εθνικής Αντιστάσεως 1 –
Πειραιάς,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης
στο  ΚΗΔΜΗΣ  και  μέχρι  την  14:00  ώρα  της
προηγούμενης  ημέρας,  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
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Διαγωνισμού και 

2.  Εσωτερικά:  σφραγισμένους  α)  Φάκελο
Δικαιολογητικών,  β)  Φάκελο  Τεχνικής
Προσφοράς  και  γ)  Φάκελο  Οικονομικής
Προσφοράς.  

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί: α) αυτοπρο-
σώπως για φυσικά πρόσωπα ή δια εξουσιοδο-
τημένου  εκπροσώπου για εταιρείες, και β) τα-
χυδρομικώς επί αποδείξει. Σε κάθε περίπτωση
κατατεθειμένης  προσφοράς,  αυτή  θα  ληφθεί
ως εμπρόθεσμη,  εφόσον περιέλθει στην Υπη-
ρεσία  μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης
ημέρας, της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού.

Ημέρα Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  23/07/2021
Ημέρα Διενέργειας Διαγωνισμού   02/08/2021,  ώρα 10.00π.μ.
Χρόνος υλοποίησης Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

μεταξύ Ν.Α.Τ. και Αναδόχου. 
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.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΑΤ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 1

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου (1ος όροφος) ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης των

Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων

Διαγωνισμών 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  14ο (ΑΔΑ:   6Γ7Γ469ΗΞΠ-Κ5Η) και  την  υπ’  αριθμ.  4/26-01-2021 Απόφαση

Προέδρου  Δ.Σ./Ν.Α.Τ.  (ΑΔΑ:  6ΞΠΥ469ΗΞΠ-ΓΘΚ).  Έργο  της  ανωτέρω  Επιτροπής  είναι  η  αποσφράγιση  και

αξιολόγηση  των  προσφορών  και  η  υποβολή  γνωμοδοτικής  πρότασης  με  τα  αποτελέσματα  της  τελικής

αξιολόγησης των προσφορών στο Δ.Σ./Ν.Α.Τ.

Η αποσφράγιση των φακέλων 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.

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  Ν.Α.Τ.  (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
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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 . 

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.Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) του φυσικού προσώπου ή του

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,  όπου θα αναγράφεται το όνομα του πιστοποιημένου Αρμόδιου Ατόμου

καθώς και ο αριθμός πιστοποιητικού που αυτός φέρει.

4.Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα ΙΙΙ 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 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.
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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.

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.

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.

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
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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

υλοποίησης της υπηρεσίας συντήρησης, θα είναι όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτημα Ι της παρούσης.

2.Πίνακα συμμόρφωσης, όπως παρατίθεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

παρούσης,  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 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.

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: 

 την εργασία προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών,  κατά τις ώρες 7:30 – 21:00, όλες τις

ημέρες της εβδομάδος και τις αργίες.

 Η εργασία αποκατάστασης βλαβών, κατά τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου) και ώρες 7:30 – 15:00.

 Την παράσταση του Συντηρητή κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων από Φορέα πιστοποίησης, και

την συνδρομή του στην διεξαγωγή του.

 Την  ασφάλιση  γενικής  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  σε  περίπτωση  ατυχήματος,  ως  εξής,  για  κάθε

ανελκυστήρα:

         α) για ατομικές βλάβες ενός (1) ατόμου : 150.000,00 €

         β) για υλικές ζημίες (πράγματα – ζώα) : 290.000,00 €

         γ) για ομαδικό ατύχημα : 440.000,00 €

Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν περιλαμβάνεται:

 Το κόστος του περιοδικού ελέγχου πιστοποίησης από αναγνωρισμένους Φορείς (όπως αυτό καθορίζεται

από το άρθρο 10 αριθμ. ΟΙΚ.Φ.Α9.2/ οικ.28425 Απόφασης, ΦΕΚ Β 2604/22.12.2008).

 Το  κόστος  των  εκάστοτε  απαραίτητων  ανταλλακτικών  για  την  σωστή  και  ασφαλή  λειτουργία  των

ανελκυστήρων καθώς και το κόστος των εργασιών αντικατάστασής τους.

 Οι απαραίτητες εργασίες για την αντικατάσταση, επισκευή εξαρτημάτων και αποκατάσταση βλαβών, που

οφείλονται  σε  κακή /  αντικανονική  /  βίαιη  χρήση,  βανδαλισμό  ή ανωτέρα βία  (ενδεικτικά:  εισροή υδάτων,

πυρκαγιά, ακανόνιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος).

 Οι τυχόν βελτιώσεις ή επισκευές εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε τροποποιήσεις ισχυόντων κανονισμών.

 Επίσης  οι  συμμετέχοντες  θα  καταθέσουν επί  ποινή  αποκλεισμού οπωσδήποτε  τιμοκατάλογο

ανταλλακτικών (επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι, Πίνακας 1) που θα περιλαμβάνει  τιμές ανταλλακτικών (στις

τιμές συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης) αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ.
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περιελίξεις  κλπ.)  χωρίς  ΦΠΑ.  συμπληρωμένο,  υπογεγραμμένο  και  σφραγισμένο  από  τον  νόμιμο/-ους

εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. 

 Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι δεσμευτικός για τον συντηρητή και για όλη τη χρονική περίοδο που

ισχύει  η  σύμβαση.  Η  εξεύρεση  των  ανταλλακτικών  περιλαμβάνεται  στην  συμβατική  υποχρέωση  του

συντηρητή και ο χρόνος εξεύρεσής τους περιλαμβάνεται στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

 Εάν  διαπιστωθεί,  από  την  επίσκεψη  των  εγκαταστάσεων,  ότι  θα  πρέπει  να  περιγραφούν  και  άλλα

ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις,  αυτά θα αναφερθούν και τιμολογηθούν

ξεχωριστά από τις αναφερόμενες κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση ο Συντηρητής δεσμεύεται, να προσφέρει στον

Ανάδοχο ανταλλακτικά με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες οικονομικότερες τιμές της αγοράς. 

 Οι τιμολογήσεις των ανταλλακτικών αυτών δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην επιλογή του μειοδότη, θα είναι

όμως δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση.

 Σημειώνεται  ότι  το  ΝΑΤ  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  οποιαδήποτε  στιγμή  κατά  την  κρίση  του  την

αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού αν το θεωρήσει αναγκαίο.  

 Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων κατά τα προαναφερόμενα και θα

δώσουν τιμές για ανταλλακτικά με τη συμπλήρωση του συνημμένου καταλόγου. 

 Τα  οικονομικά  στοιχεία,  τιμοκατάλογος  ανταλλακτικών  και  κόστος  προληπτικής  συντήρησης,  θα

βρίσκονται στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο 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.  Σε περίπτωση συνυποβολής με

την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών

την  ένδειξη  «πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα».  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  δύναται  να  λαμβάνουν

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.  Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα

αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του

ενδιαφερομένου. 

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 το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 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.
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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.

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. 

12. Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών.

13. Να έχουν την πείρα, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και το κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό  προσωπικό,

για να αναλάβουν τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των ανελκυστήρων.

14. Το  πρόγραμμα  της  προληπτικής  πλήρους  συντήρησης  θα  πρέπει  να   εκτελείται,  σύμφωνα  με  τις

προδιαγραφές  του  εργοστασίου  κατασκευής  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  συντηρήσεως  και  ελέγχου

ανελκυστήρων, για κτίριο με ευρύ κοινό, κατά δε την περίοδο ενός  έτους θα έχουν καλυφθεί όλοι οι έλεγχοι,

δοκιμές,  λιπάνσεις  και  λοιπές  εργασίες  που  απαιτούνται,  για  την  ασφαλή  και  καλή  λειτουργία  των

ανελκυστήρων.

15. Θα  τηρείται  Καρτέλα  Συντήρησης,  στην  οποία  θα  φαίνονται  η  ημερομηνία  επίσκεψης  και  τυχόν

παρατηρήσεις του τεχνίτη προληπτικής συντήρησης. 

16. Σε περίπτωση βλάβης, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει προς αποκατάστασή της, ειδικό

τεχνίτη,  ο  οποίος  θα  επιλαμβάνεται  της  αποκατάστασής  της,  το  αργότερο  εντός  τεσσάρων  ωρών  από  της

ειδοποιήσεώς του από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Σύμβαση:
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Η  συμμετοχή  στη  διαδικασία  συνεπάγεται  την  χωρίς  επιφύλαξη  αποδοχή  των  όρων  της  παρούσας

πρόσκλησης, οι  βασικοί  όροι  της  οποίας  θα  αποτελέσουν  στοιχεία  της  σύμβασης  και  θα  δεσμεύουν  την

επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

Μετά την  έκδοση και  κοινοποίηση της απόφασης  ανάθεσης,  θα κληθεί  ο  ανάδοχος  για  την  υπογραφή της

σύμβασης.

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. 0,06% 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)».)

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

20% επί του χαρτοσήμου.

3. 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 υπηρεσίας είναι: 

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

Τριμελή Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για 

το έτος 2021 του Ν.Α.Τ. συνεπικουρούμενη από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ν.Α.Τ.. 

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

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 N.A.T.

TΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κτίριο  Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς.

Θέμα Τακτική μηνιαία πλήρης συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων.

Αντικείμενο /
Περιγραφή

Τακτική μηνιαία  μερική  συντήρηση (χωρίς  ανταλλακτικά)  και  τεχνική υποστήριξη
δύο (2) ανελκυστήρων (κεντρικός και βοηθητικός ανελκυστήρας) του κτιρίου του
ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.

Απαιτούμενες
Εργασίες /
Υποχρεώσεις
Συντηρητή

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ο οποίος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών, έχει την πείρα, τον
εξοπλισμό, τα εργαλεία και το κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, για
να αναλάβει τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των ανελκυστήρων, την οποία
ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ του αναθέτει, δηλώνει ότι:

 Το πρόγραμμα της προληπτικής πλήρους συντήρησης θα εκτελείται, σύμφωνα με
τις  προδιαγραφές  του  εργοστασίου  κατασκευής  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί
συντηρήσεως  και  ελέγχου  ανελκυστήρων,  για  κτίριο  με  ευρύ  κοινό,  κατά  δε  την
περίοδο ενός (1) έτους θα έχουν καλυφθεί όλοι οι  έλεγχοι,  δοκιμές,  λιπάνσεις  και
λοιπές  εργασίες  που  απαιτούνται,  για  την  ασφαλή  και  καλή  λειτουργία  των
ανελκυστήρων.

 Θα  τηρείται  Καρτέλα  Συντήρησης,  στην  οποία  θα  φαίνονται  η  ημερομηνία
επίσκεψης και τυχόν παρατηρήσεις του τεχνίτη προληπτικής συντήρησης. Η Καρτέλα
Συντήρησης θα βρίσκεται στο μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων ή σε χώρο που θα
υποδειχθεί  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  Μετά  από  κάθε  συντήρηση,  θα  υπογράφουν  ο
τεχνίτης συντηρητής και ο αντιπρόσωπος του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

 Σε περίπτωση βλάβης, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει προς
αποκατάστασή της,  ειδικό τεχνίτη, ο οποίος θα επιλαμβάνεται  της αποκατάστασής
της,  το  αργότερο  εντός  τεσσάρων  ωρών  από  της  ειδοποιήσεώς  του  από  τον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

 Ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ,  επίσης,  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  το  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ,  για  κάθε
ανωμαλία  που  παρατηρείται  στους  ανελκυστήρες,  έστω  κι  αν  αυτή  θεωρείται
ακίνδυνη.  Σε  περίπτωση που ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αντιληφθεί  οποιονδήποτε κίνδυνο στη
λειτουργία,  οφείλει  να  διακόψει  αμέσως  τη  λειτουργία  των ανελκυστήρων και  να
ειδοποιήσει τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

Στο συμφωνηθέν τίμημα περιλαμβάνονται:
 Η  εργασία  προληπτικής  συντήρησης  και  αποκατάστασης  βλαβών,  κατά  τις
εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου) και ώρες 7:30 – 15:00.
 Η εργασία αποκατάστασης βλαβών, κατά τις ώρες 7:30 – 21:00, όλες τις ημέρες
της εβδομάδος και τις αργίες.
 Η παράσταση του Συντηρητή κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων από
Φορέα πιστοποίησης, και την συνδρομή του στην διεξαγωγή του.
 Την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε περίπτωση ατυχήματος,
ως εξής, για κάθε ανελκυστήρα:

α) για ατομικές βλάβες ενός (1) ατόμου : € 150.000,00 
β) για υλικές ζημίες (πράγματα – ζώα) : € 290.000,00 
γ) για ομαδικό ατύχημα : € 440.000,00 

Ο  Συντηρητής   υποχρεούται,  αφού ασφαλίσει,  για  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  με
δαπάνη του το έργο, σε φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία, να προσκομίσει άμεσα το
ασφαλιστήριο στον Εργοδότη.
 Ο Συντηρητής  θα  πρέπει  να  τηρεί  αρχείο,  για  κάθε  ανελκυστήρα  και  αντίγραφα

αυτών πρέπει να παραδίδει, σε κάθε ζήτηση.
 Έπειτα από κάθε επισκευή, που περιλαμβάνει υλικά - ανταλλακτικά, ο Συντηρητής

υποχρεούται  να  ενημερώνει  γραπτώς  την  Τεχνική  Υπηρεσία  και  το  συμβάν  να
αρχειοθετείται  στον  φάκελο  του  ανελκυστήρα.  Όσα  υλικά  ή  ανταλλακτικά
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χρησιμοποιούνται, θα είναι καινούρια, αυθεντικά και λειτουργικά. 

Στο συμφωνηθέν τίμημα δεν περιλαμβάνεται:
 Το κόστος του περιοδικού ελέγχου πιστοποίησης από αναγνωρισμένους Φορείς
(όπως αυτό   καθορίζεται από το άρθρο 10 αριθμ. ΟΙΚ.Φ.Α9.2/ οικ.28425 Απόφασης,
ΦΕΚ Β 2604/22.12.2008).
 Το κόστος των εκάστοτε απαραίτητων ανταλλακτικών για την σωστή και ασφαλή
λειτουργία των ανελκυστήρων καθώς και  το κόστος των εργασιών αντικατάστασής
τους. 
 Οι  απαραίτητες  εργασίες  για  την  αντικατάσταση,  επισκευή  εξαρτημάτων  και
αποκατάσταση  βλαβών,  που  οφείλονται  σε  κακή  /  αντικανονική  /  βίαιη  χρήση,
βανδαλισμό  ή  ανωτέρα  βία  (ενδεικτικά:  εισροή  υδάτων,  πυρκαγιά,  ακανόνιστη
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος).
  Για τις εργασίες  αυτές είναι απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Ν.Α.Τ., η σχετική δε
δαπάνη θα εγκρίνεται κατά περίπτωση. 
 Οι  τυχόν  βελτιώσεις  ή  επισκευές  εγκαταστάσεων,  που  οφείλονται  σε
τροποποιήσεις ισχυόντων κανονισμών. 

Παρατηρήσεις

1. Επισκευή  η  οποία  απαιτεί  ανταλλακτικά  και  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στις
εργασίες  συντήρησης  δεν  θα  εκτελείται,  αλλά  θα  αναφέρεται  εγγράφως  στην
Υπηρεσία, για περαιτέρω έγκριση.
2. Οι εργασίες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του κτιρίου θα εκτελεστούν
εκτός ωραρίου λειτουργίας των στεγαζόμενων Υπηρεσιών.
Απαιτείται επίσκεψη στο κτίριο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες.

Χρόνος εργασιών
Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μεταξύ Ν.Α.Τ. και Συντηρη-
τή.
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Πίνακας 1
Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας - Ανταλλακτικά (Εργασία + Υλικό) άνευ Φ.Π.Α.

Α/
Α Περιγραφή Μονάδα Τιμή (€)

μονάδας
1 Συρματόσχοινο έως Φ10 Χ 5 μέτρο
2 Επαφή πόρτας ζεύγος
3 Ηλεκτρονόμος ισχύος έως 80Α τεμάχιο
4 Μ/Σ πολλών εξόδων μονοφασικός 300 KVA τεμάχιο
5 Μ/Σ πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA τεμάχιο
6 Περιέλιξη πηνίου φρένου για μηχανή έως 20 HP τεμάχιο
7 Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών τεμάχιο
8 Χρονικό βοηθητικών κυκλωμάτων τεμάχιο
9 Ηλεκτρονόμος γης με επαναφορά τεμάχιο

10 Κλειδαριά αυτόματης θύρας τεμάχιο
11 Φερμουίτ για μηχανή έως 20 HP ζεύγος
12 Αυτόματος ηλεκτροκινητήρας ως 20 HP με θερμικό τεμάχιο
13 Θερμικό τριφασικό ηλεκτρονόμου τεμάχιο
14 Επιτηρητής τάσης τεμάχιο
15 Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων τεμάχιο
16 Ολισθητήρας σασί πλαστικός ERTALON πλήρης τεμάχιο
17 Ελαστικά παρεμβύσματα - δακτυλίδια ολισθητήρα τεμάχιο
18 Ελατήρια πατώματος θύρας τεμάχιο
19 Κομβίο αφής αντιβανδαλιστικό τεμάχιο
20 Display & τόξα τεμάχιο
21 Διακόπτης κομβιοδόχης τεμάχιο
22 Sensors σετ

23 Αλλαγή ορυκτελαίων μειωτήρα στροφών και πλύσιμό
του τεμάχιο

24 Φωτοκύτταρο τεμάχιο
25 Ανακλαστήρας φωτοκύτταρου τεμάχιο

26 Control Simplex 2 ταχ. έως 10 στάσεις -20 HP 
ηλεκτρονικός τεμάχιο

27 Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 10 στάσεις σετ
28 Σετ φωτοδιακόπτης για διπλό έως 10 στάσεις σετ
29 Ρεγουλατόρος με πιστοποιητικό (άνω μέρος) τεμάχιο
30 Ρεγουλατόρος ή οροφοδιαλογέας (κάτω μέρος) τεμάχιο
31 Συρματόσχοινο ρεγουλατόρου Φ6 μέτρο
32 Ανεμιστήρας κινητήρα μονοφασικός τεμάχιο
33 Ανεμιστήρας κινητήρα τριφασικός τεμάχιο

34 Σασί θαλάμου πλήρες με σύστημα αρπάγης και 
διάταξης ζυγίσεως

τεμάχιο

35 Προσθήκη διάταξης ζυγίσεως σε υπάρχον σασί ή στο 
μηχ/σιο

τεμάχιο

36 Προσκρουστήρας θαλάμου με την βάση του τεμάχιο
37 Προσκρουστήρας αντιβάρου με την βάση του τεμάχιο

38 Οροφοδιαλογέας αντ/ση με ηλεκτρονικό (με 
αισθητήρες, καλωδίωση)

τεμάχιο

39 Εύκαμπτο καλώδιο 24Χ0,75 πλακέ εγκατεστημένο μέτρο
40 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχ. έως 20 HP τεμάχιο
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41 Λάστιχα σασί (σετ κομπλέ) σετ
42 Πλαστικά οροφής πάχους 4 χιλ. (τετραγωνικό μέτρο) τ.μ.

43 Τροχαλία μηχανής Alberto Sassi φλατζωτή έως 
Φ450/5 συρμ.

τεμάχιο

44 Τροχαλία μηχανής Alberto Sassi πρεσσαριστή έως 
Φ450/5 συρμ.

τεμάχιο

45 Τροχαλία παρέκκλισης έως Φ700/8 συρμ. τεμάχιο
46 Κουζινέτο μηχανής ή κινητήρα έως 20 HP τεμάχιο
47 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα έως 10 HP τεμάχιο
48 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα έως 20 HP τεμάχιο
49 Κώνος συρματόσχοινου τεμάχιο
50 Πάτωμα θαλάμου πλήρες έως 20 άτομα (τετρ. μέτρο) τ.μ.

51 Πάτωμα θαλάμου αντικατάσταση επίστρωσης έως 20
άτομα (τετρ. μέτρο)

τ.μ.

52 Κομβιοδόχη θέσεων με 2 σημεία (άνευ σκάφης) σετ

53 Κορώνα - ατέρμων μηχανής αντικ/ση για μηχανή έως 
20 HP τεμάχιο

54 Μετακίνηση κινητ. μηχανισμού σε νέα σιδηρά βάση τεμάχιο
55 Πλήρης αντικατάσταση φρένου μηχανής τεμάχιο

56 Αντ/ση επένδυσης θαλάμου φορμάικα-inox σατινέ 
έως 20 άτομα τ.μ.

57 Αντ/ση λαμπάδων εισόδου θαλάμου (κορνίζα) τεμάχιο
58 Εξαερισμός θαλάμου τεμάχιο
59 Μεταλλική κατασκευή για τοποθέτηση εξαεριστήρα τεμάχιο

60 Αντ/ση θαλάμου έως 20 άτομα επιφανείας 
ανεπένδυτος

τεμάχιο

61 Στήριξη και ευθυγράμμιση οδηγών έως 10 στάσεις τεμάχιο

62

Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) 
με νέα που θα είναι για φορτίο μέχρι 14 άτομα και 
ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των 
παραπάνω

τεμάχιο

63 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εξάρτησης 
έως 10 στάσεις τεμάχιο

64 Εγκατάσταση φωτισμού φρέατος έως 10 στάσεις τεμάχιο
65 INVERTER VVVF για φορτία έως 14 άτομα τεμάχιο
66 Σύστημα απεγκλωβισμού για μηχανικό ανελκυστήρα τεμάχιο
67 Φωτοκουρτίνα τεμάχιο
68 Επισκευή θύρας οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο

69 Οδηγός σασί θαλάμου τύπου Τ οποιασδήποτε 
διάστασης

μέτρο

70 Οδηγός σασί αντιβάρου τύπου Τ οποιασδήποτε 
διάστασης

μέτρο

71 Στήριγμα οδηγού τεμάχιο

72 Ολισθητήρας σασί μεταλλικός πλήρης 
αυτολιπαινόμενος τεμάχιο

73 Θύρα φρεατίου αυτόματη πλήρη οποιασδήποτε 
διάστασης τεμάχιο

74 Αντικατάσταση περιοριστήρα ταχύτητας τεμάχιο
75 Εγκατάσταση πρίζας τεμάχιο
76 Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στο μηχανοστάσιο τεμάχιο
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77
Τοποθέτηση χειριστήριο κίνησης σταθερής πίεσης 
και μειωμένης ταχύτητας, μανιτάρι STOP στο 
τροχαλιοστάσιο

τεμάχιο

78 Τοποθέτηση κουδουνιού και ρευματοδότη στο 
τροχαλιοστάσιο τεμάχιο

79 Αντικατάσταση των τερμάτων διαδρομής τεμάχιο

80
Στον πυθμένα του φρεατίου θα τοποθετηθεί 
μανιτάρι STOP - ρευματοδότη και διακόπτη των 
φωτιστικών του φρεατίου

τεμάχιο

81 Αντικατάσταση χειριστηρίων κίνησης στη στέγη του 
θαλάμου

τεμάχιο

82 Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής τεμάχιο

83 Τοποθέτηση σπαστού χείλους στην πλευρά των 
αντιβάρων και πάνω στην οροφή του θαλάμου τεμάχιο

84 Τοποθέτηση συστήματος αρπάγης κατά την 
υπερτάχυνση τεμάχιο

85 Έλεγχος και ζυγοστάθμιση του αντίβαρου και 
προσθήκη εάν απαιτείται αντίβαρου τεμάχιο

86 Ελατήριο επαναφοράς θύρας τεμάχιο
87 Μπαταρία Control τεμάχιο
88 Κλειθροδιακόπτης τεμάχιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ έχει λάβει γνώση των
τοπικών  συνθηκών,  έχει  την  πείρα,
τον  εξοπλισμό,  τα  εργαλεία  και  το
κατάλληλο  ειδικευμένο
εργατοτεχνικό  προσωπικό,  για  να
αναλάβει  τη  συντήρηση  και  την
τεχνική  υποστήριξη  των
ανελκυστήρων,  την  οποία  ο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ του αναθέτει.

ΝΑΙ

Το  πρόγραμμα  της  προληπτικής
πλήρους  συντήρησης  θα  εκτελείται,
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του
εργοστασίου  κατασκευής  και  την
ισχύουσα  νομοθεσία  περί
συντηρήσεως  και  ελέγχου
ανελκυστήρων,  για  κτίριο  με  ευρύ
κοινό, κατά δε την περίοδο ενός (1)
έτους  θα  έχουν  καλυφθεί  όλοι  οι
έλεγχοι,  δοκιμές,  λιπάνσεις  και
λοιπές εργασίες που απαιτούνται, για
την ασφαλή και καλή λειτουργία των
ανελκυστήρων.

ΝΑΙ

Θα  τηρείται  Καρτέλα  Συντήρησης,
στην  οποία  θα  φαίνονται  η
ημερομηνία  επίσκεψης  και  τυχόν
παρατηρήσεις  του  τεχνίτη
προληπτικής συντήρησης. Η Καρτέλα
Συντήρησης  θα  βρίσκεται  στο
μηχανοστάσιο  των  ανελκυστήρων  ή
σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  Μετά  από  κάθε
συντήρηση,  θα  υπογράφουν  ο
τεχνίτης  συντηρητής  και  ο
αντιπρόσωπος του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΝΑΙ

Σε  περίπτωση  βλάβης,  ο
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να
αποστείλει  προς αποκατάστασή της,
ειδικό  τεχνίτη,  ο  οποίος  θα
επιλαμβάνεται  της  αποκατάστασής
της,  το  αργότερο  εντός  τεσσάρων
ωρών από της ειδοποιήσεώς του από
τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΝΑΙ

Ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ,  υποχρεούται  να
ειδοποιεί  το  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ,  για  κάθε
ανωμαλία  που  παρατηρείται  στους
ανελκυστήρες,  έστω  κι  αν  αυτή
θεωρείται  ακίνδυνη.  Σε  περίπτωση
που  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  αντιληφθεί
οποιονδήποτε  κίνδυνο  στη
λειτουργία,  οφείλει  να  διακόψει
αμέσως  τη  λειτουργία  των
ανελκυστήρων  και  να  ειδοποιήσει
τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

ΝΑΙ
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Στο  συμφωνηθέν  τίμημα
περιλαμβάνονται:
 Η  εργασία  προληπτικής
συντήρησης  και  αποκατάστασης
βλαβών,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες
(πλην  Σαββάτου)  και  ώρες  7:30  –
15:00.
 Η  εργασία  αποκατάστασης
βλαβών, κατά τις ώρες 7:30 – 21:00,
όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδος  και
τις αργίες.
 Η παράσταση του Συντηρητή
κατά  τον  περιοδικό  έλεγχο  των
ανελκυστήρων  από  Φορέα
πιστοποίησης, και την συνδρομή του
στην διεξαγωγή του.
 Την  ασφάλιση  γενικής
αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  σε
περίπτωση ατυχήματος, ως εξής, για
κάθε ανελκυστήρα:
α) για ατομικές βλάβες 
ενός (1) ατόμου:               €150.000,00 
β) για υλικές ζημίες 
(πράγματα – ζώα):  €290.000,00 
γ) για ομαδικό 
ατύχημα:  €440.000,00 
Ο  Συντηρητής   υποχρεούται,  αφού
ασφαλίσει,  για  τις  παραπάνω
περιπτώσεις, με δαπάνη του το έργο,
σε  φερέγγυα  ασφαλιστική  εταιρεία,
να  προσκομίσει  άμεσα  το
ασφαλιστήριο στον Εργοδότη.

ΝΑΙ

Eπισκευή  η  οποία  απαιτεί
ανταλλακτικά  και  δεν
συμπεριλαμβάνεται  στις  εργασίες
συντήρησης δεν θα εκτελείται, αλλά
θα  αναφέρεται  εγγράφως  στην
Υπηρεσία, για περαιτέρω έγκριση.

ΝΑΙ

Oι εργασίες που επηρεάζουν την 
ομαλή λειτουργία του κτιρίου θα 
εκτελεστούν εκτός ωραρίου 
λειτουργίας των στεγαζόμενων 
Υπηρεσιών.

ΝΑΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ένα (1) έτος, από
την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ
Ν.Α.Τ. και ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

NAI

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη απαίτηση πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση για όλες τις απαιτούμενες εργασίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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)
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(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

(Υπογραφή)
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