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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Ρειραιάσ , 21 /11/2016
Αρικ. Ρρωτ. : 2833.3-3/ 99112 /2016

ΠΡΟ: Ωσ Ρ.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ
ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ υνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια επίπλων
γραφειακοφ εξοπλιςμοφ για κάλυψθ αναγκϊν Τπθρεςιϊν Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. προχπολογιςμοφ
εβδομιντα χιλιάδων #70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% )».

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ρερί Ενίςχυςθσ Διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο –
Ρρόγραμμα Διαφγεια».
β. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141) άρκρ. 21 «Ρερί Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Ευκφνθσ –
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ»
γ. Του Ν.3922/2011 (ΦΕΚ Α’ 35) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ».
δ. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)».
ε. Του Ρ.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α’ 125) « Αναδιάρκρωςθ περιφερειακϊν Διοικιςεων Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (...) »
ςτ. Του Ρ.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α’ 170) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Αιγαίου».
η. Του Ρ.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Αϋ 114) «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και
μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» .
θ. Του Ρ.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Αϋ 116) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν,
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν
κ. Τθσ παρ. 1 του άρκρου 32 τθσ Αρικ.: 1000.0/35289/2015/01-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2582)
«Μεταβιβάηουμε ςτο Διευκυντι Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν το δικαίωμα να υπογράφει
«Με εντολι Υπουργοφ», κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ οργανικισ μονάδασ πρϊθν ΥΝΑ (Ρ.Δ.
103/2014 ωσ ιςχφει), τα ακόλουκα ζγγραφα και πράξεισ: 1. Θζματα ςυμβάςεων προμθκειϊν −
παροχισ υπθρεςιϊν για ποςά ζωσ 59.999,99 ευρϊ, που αφοροφν ιδίωσ κάκε είδουσ διακθρφξεισ για
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τθν υπογραφι ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε είδουσ αποφάςεισ
διενζργειασ πάςθσ φφςεωσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν/διαπραγμάτευςθσ για προμικεια ειδϊν ι
εκτζλεςθ εργαςιϊν, τθν ζκδοςθ αποφάςεων αποδοχισ ι απόρριψθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν, των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, τθν ζκδοςθ
αποφάςεων κρίςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμϊν και τθν υπογραφι ςυμβάςεων. 2. Ζκδοςθ και
αποςτολι περίλθψθσ διακθρφξεων για δθμοςίευςθ και γνωςτοποίθςθ όπου απαιτείται, αναφορικά
με προμικειεσ αγακϊν και παροχι υπθρεςιϊν, ανεξαρτιτωσ ποςοφ. 3. Ζκδοςθ ανακοινϊςεων για
τθν κρίςθ των αποτελεςμάτων διαγωνιςμϊν και ανακζςεων προμθκειϊν αγακϊν και παροχισ
υπθρεςιϊν, θ οποία ζχει πραγματοποιθκεί από το εκάςτοτε αρμόδιο προσ τοφτο όργανο και μζριμνα
για τθ δθμοςίευςθ και γνωςτοποίθςθ αυτϊν όπου απαιτείται, ανεξαρτιτωσ ποςοφ. 4. Ζγγραφα
διαβίβαςθσ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων του διοικθτικοφ φακζλου για τθν
παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ωσ προσ τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ».
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2.Τθν Αρικ. Ρρωτ.: 2831.8/58402/2016/30–06–2016 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ με
κζμα: «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων (…) ζτουσ 2016 Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.» (ΑΔΑ:
ΩΘ034653ΡΩ-9ΧΡ).
3.Το Α.Φ.: 2414.6/87012/2016/12-10-2016 ΦΕΣ ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ Δϋ (ΑΔΑΜ: 16REQ005370258).

4. Το Α.Φ.: 2812.5/94599/2016/04-10-2016 ΦΕΣ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ Βϋ (ΑΔΑΜ:16REQ005409303).

Προκθρφςςει
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν προμικεια επίπλων
γραφειακοφ εξοπλιςμοφ για κάλυψθ αναγκϊν Τπθρεςιϊν Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. προχπολογιςμοφ
εβδομιντα χιλιάδων #70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και προβλεπόμενων
κρατιςεων), ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςθσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν, επί αποδείξει,
τουσ φακζλουσ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, με τουσ εξισ τρόπουσ:
α. Τθν αποςτολι τουσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 3ο (Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, Γραφείο 426), ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με
εταιρεία ταχυμεταφορϊν (courier) ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, με τθν απαραίτθτθ όμωσ
προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
β. Τθν κατάκεςι τουσ ιδιοχείρωσ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπο, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων
Ρροχείρων Διαγωνιςμϊν, ιτοι τθν θμζρα που κα διενεργθκεί ο διαγωνιςμόσ:

Θμ/νία: 07 – 12– 2016, θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ϊρα 10:00
Τόποσ διενζργειασ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Λιμάνι Ρειραιά
3οσ όροφοσ αίκουςα ςυνεδριάςεων αρ. 317
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Θ ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ.
Ρροςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ παραλαβισ από τον πρόεδρο του
γνωμοδοτικοφ οργάνου, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Υπθρεςία μετά τθν
παρζλευςθ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ και ϊρασ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από
τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων Ρροχείρων Διαγωνιςμϊν. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά
φφλλο από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό
εκπροςϊπθςθσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο ι μζροσ των υπό προμικεια ειδϊν κατά τα οριηόμενα
ςτθν παρ. VΙ του τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων Ρροχείρων Διαγωνιςμϊν. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται επίςθσ οι προςφορζσ που
παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ,
Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου
προςφοράσ κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι επίςθμα μεταφραςκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με
εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα
επιςυναπτόμενα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να
είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α. φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β. ενϊςεισ προμθκευτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων)που υποβάλλουν
κοινι προςφορά
και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ωσ κάτωκι τρεισ (03) ανεξάρτθτοι και
ςφραγιςμζνοι φάκελοι, για κακζνα εκ των οποίων ιςχφουν τα κάτωκι:
1. Στον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ και ςε κάκε φάκελο εντόσ του κυρίου φακζλου προςφοράσ
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) Θ φράςθ: ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΘΝ «προμικεια επίπλων
γραφειακοφ εξοπλιςμοφ για κάλυψθ αναγκϊν Τπθρεςιϊν Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. προχπολογιςμοφ
εβδομιντα χιλιάδων #70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και προβλεπόμενων
κρατιςεων)».
β) Θ πλιρθσ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό (Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 3ο).
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γ) Ο αρικμόσ τθσ Απόφαςθσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ (Αρικ. Πρωτ.: 2833.3 –
3/99112/2016/21–11–2016).
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (07/12/2016).
ε) Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν)
(07/12/2016).
ςτ) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
η) Θ ζνδειξθ: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ».
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2. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» περιλαμβάνονται:
(i) Ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του N. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) με τθν οποία οι προςφζροντεσ
δθλϊνουν ότι:
α. Δε βρίςκονται ςε καμία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147)
για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
β. Ζλαβαν γνϊςθ γενικά των όρων και προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, τουσ οποίουσ αποδζχονται.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα πρζπει να αναφζρονται ρθτά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίςεισ.
γ. Δεν υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ Επιχείρθςθσ.
δ. Δεν ζχουν αποκλειςκεί από τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου.
ε. Δεν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρά παραπτϊματα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ.
ςτ. Δεν ζχουν προβεί ςε ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που
ηθτοφνται από τθν Υπθρεςία.
η. Θα είναι ςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, που ηθτοφνται από τθν
Υπθρεςία.
(ii) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του νομικοφ προςϊπου.
(iii) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ (ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο του).
3.
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ)
ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει, επί ποινι
απόρριψθσ :
-τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςυμπλθρωμζνουσ κατά τα οριηόμενα ςτο
τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
-θτι δζςμευςθ αποδοχισ όλων των όρων του τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ
παροφςθσ με πλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ-παραπομπι
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
προκιρυξθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ.

4. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ υποβάλλεται υποχρεωτικά για
το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν, κα περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι:
(i) Ρλιρθσ και ςαφισ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ.
(ii) Θ προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ,
λαμβάνεται υπ’ όψιν θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και
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κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία – μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ – για
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ .
(iii) Το ποςοςτό ΦΡΑ επί τισ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται το προςφερόμενο είδοσ.
(iv) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
(v) Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΤ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ
ΑΝΑ TMX

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

Ρροςφορζσ οι οποίεσ:
-υποβάλλονται από οικονομικοφσ φορείσ που δε διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα,
-όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
-δε δίνουν τισ τιμζσ ςε Ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα
-δε δθλϊνουν με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι,
- κζτουν όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν
- ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ και
-αποκλίνουν από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επίςθσ, δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται το διάςτθμα των τεςςάρων (04) μθνϊν από τθν επομζνθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία,
πριν από τθ λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν
προκιρυξθ. Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα
Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ
προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνεχίηεται με
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (05) θμζρεσ
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν
άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ προκιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (05) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
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ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΤΗΕΙ
Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται- κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του N. 4412/2016 (Αϋ 147)- ςτθν
υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν υπογραφι αυτισ φψουσ 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ
Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ πζντε (05) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ υπάρχουν παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι
τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα
ρθτϊσ οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν δε κα υπερβαίνει τισ πενιντα (50) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κα πραγματοποιθκεί με
ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου. Ρροςφορά με χρόνο μεγαλφτερο από τον παραπάνω αποτελεί
ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ είναι δυνατό να παρατακεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
206 του ν.4412/2016, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, που υποβάλλεται προ λιξθσ του
ςυμβατικοφ χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηεται το κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ Δϋ ΑΡΟΘΘΚΕΣ/Α.Υ.Α. (Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 Ρειραιάσ). Ο προμθκευτισ ζχει τθν
ευκφνθ και τθν οικονομικι επιβάρυνςθ για τθ ςυναρμολόγθςθ, μεταφορά και παράδοςθ των υπό
προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ.
Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια
Επιτροπι Ραραλαβισ του ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
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Θ πλθρωμι κα γίνεται ςε Ευρϊ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπό
προμικεια ειδϊν και τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν
πλθρωμισ.
Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατϋ ελάχιςτο τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α. Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια
επιτροπι παραλαβισ, .
β. Τιμολόγιο
γ. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
δ. Ο,τιδιποτε άλλο ηθτθκεί κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερζβθ τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ειδικι όχλθςθ με ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
απαιτοφμενων από τθν πλευρά του Αναδόχου ενεργειϊν και ςυγκεκριμζνθ προκεςμία
ςυμμόρφωςθσ, όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν παρζλκει θ προκεςμία χωρίσ να
ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, όταν θ ςφμβαςθ
δεν υπεγράφθ ι θ υπθρεςία δεν παραςχζκθκε με ευκφνθ του φορζα, κακϊσ και όταν ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Αναφορικά με τισ επιβαλλόμενεσ ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα κυρϊςεισ, ζχουν εφαρμογι τα
ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παρ. 4. του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν
οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςτθν επιβολι των
προβλεπόμενων από το άρκρο 207 του Ν. 4412/2016 κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατθρεί το δικαίωµα
κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μεγαλφτερθ κατά ποςοςτό 30% ι
μικρότερθ κατά ποςοςτό 50%. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
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2. Θ δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ #70.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και προβλεπόμενων κρατιςεων) και κα βαρφνει τισ Ζμμεςεσ
Δαπάνεσ τθσ Επείγουςασ Συνδρομισ ζτουσ 2015 του ΤΕΑ.
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3. ΚΡΑΣΗΕΙ

-Τα υπό προμικεια είδθ υπόκεινται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ (επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ), οι οποίεσ
βαρφνουν τον προμθκευτι:

 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ
 Τζλοσ Χαρτοςιμου 3% επί του ΕΑΑΔΘΣΥ
 ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του Τζλουσ Χαρτοςιμου 3%
Επί τθσ τιμολογιακισ αξίασ γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%.
4. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.
5. Θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ να
προςκομίςουν οποιοδιποτε από τα αποδεικτικά μζςα προβλζπονται ςτο άρκρο 80 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Αϋ147).
6. Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ
των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.
7. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του με νόμιμα κεωρθμζνθ
εξουςιοδότθςθ αυτοφ, ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 3ο (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1 – Ε2, Λιμάνι Ρειραιά), εντόσ είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, άλλωσ κα κθρυχκεί
ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
8. Για ό,τι δεν προβλζπεται από το κείμενο τθσ παροφςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Αϋ147).
9.Σχετικι Ανακοίνωςθ να καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.yen.gr) και του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), μαηί με το ςϊμα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για δεκαεπτά (17) θμζρεσ.
10.Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τουσ αρικ.

1048 & 1049/2014 Κανονιςμοφσ (ΕΕ), τα υπό προμικεια είδθ κα φζρουν ςιμανςθ ςχετικά με το
φορζα χρθματοδότθςθσ του ζργου (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ). Οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ κα κακοριςκοφν
κατόπιν ςυνεννόθςθσ του προμθκευτι με τθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων και τθν Υπθρεςία
Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
11. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Με εντολι Τπουργοφ
Ο Διευκυντισ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν

Πλοίαρχοσ Λ.. ΠΡΟΚΟΠΗ Παναγιϊτθσ
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ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ:
16PROC005422978
2016-11-21
α. Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Σελ. 05 )
β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ (Σελ 01)
γ. Υπόδειγμα αυτοκόλλθτθσ πινακίδασ (Σελ 01)

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Ρρόεδροσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν
ζτουσ 2016
Ρλωτάρχθσ Λ.Σ. ΧΑΙΣΟΡΟΥΛΟΥ Α. (μζςω ΔΡΝ)
2. ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ Δϋ ΑΡΟΘΘΚΕΣ/Α.Υ.Α.
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω Ηλ/κοφ Σαχ/μείου):
1. Γραφ. κ. Υπουργοφ (υ.τ.α.)
2. Γραφ. κ. Γ.Γ. (υ.τ.α.)
3. Γραφ. κ. Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. ΔΚΒϋ (υ.τ.α.)
5. Γραφ. κ. ΓΔΟΥ (υ.τ.α.)
6. ΔΙΡΕΑ Αϋ- Εϋ
7. ΥΟΘΕ
8. ΔΡ
9. ΔΕΜ
10. ΔΕΡΙΧ
11.Υ.Υ.
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια επίπλων γραφειακοφ
εξοπλιςμοφ, για τισ ανάγκεσ του Γρ. Συντονιςτοφ ΤΕΑ και των Υπθρεςιϊν ΔΡ , ΔΕΜ , ΔΕΡΙΧ ,
Υγειονομικοφ , ΔΙΡΕΑ και ΥΟΘΕ .
Τα υλικά με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ αναφζρονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:
ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΜΔΗ :16REQ005370258 2016-11-10
Α. ΟΜΑΔΑ
(cpv:39130000-2)
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΕΜΑΧΙΑ

1

ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ Τροχιλατθ πζντε ακτίνων , ανατομικι ,
περιςτρεφόμενθ με μπράτςα , με τεχνθτό μαφρο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ
δζρμα , υψθλισ αντοχισ , ψθλι πλάτθ , με
ρυκμιηόμενο φψοσ , κλίςθ και relax.

2

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΛΘ

Τροχιλατθ πζντε ακτίνων, ανατομικι ,
περιςτρεφόμενθ με μπράτςα , με τεχνθτό μαφρο
δζρμα , υψθλισ αντοχισ , με ρυκμιηόμενο φψοσ
πλάτθσ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

150

3

ΚΑΕΚΛΑ
ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ

Δερματίνθ (pvc) μαφρθ , με μαφρο ςκελετό
μεταλλικό.

ΤΕΜΑΧΙΟ

90

ΚΑΕΚΛΑ
ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Μεταλλικι, με κάκιςμα από τεχνθτό δζρμα,
υψθλισ αντοχισ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

51
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ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ υκμιηόμενο , ανατομικό , υψθλισ αντοχισ , με
αντιολιςκθτικά πζλματα, μεταλλικι βάςθ και
ξφλινθ επιφάνεια επενδυμζνθ με λάςτιχο.

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

6

ΚΑΛΟΓΘΟΣ ΟΥΧΩΝ Ξφλινθσ καταςκευισ, ενδεικτικοφ φψουσ 1,70μ.,

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

7

ΚΑΝΑΡΕΣ ΤΙΩΝ
Τεχνθτό δζρμα μαφρου χρϊματοσ , υψθλισ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ αντοχισ , με μεταλλικά πόδια.

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

8

ΚΑΝΑΡΕΣ
ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΟΣ

Τεχνθτό δζρμα μαφρου χρϊματοσ , υψθλισ
αντοχισ , με μεταλλικά πόδια.

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

09

ΤΑΡΕΗΙ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ)

Ξφλινο, χρϊματοσ μαφρου, διαςτάςεων 1,00χ
0,50μ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

10

ΞΥΛΙΝΟ ΓΑΦΕΙΟ

Χρϊματοσ επιφάνειασ κεραςί με γκρί βάςθ ,

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

5
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διαςτάςεων 1,60 Χ 0,80
11

ΓΑΦΕΙΟ ΜΕ
ΣΥΤΑΙΑ

Χρϊματοσ επιφάνειασ κεραςί με γκρι βάςθ ,
διαςτάςεων 1,60 Χ 0,80 με ενςωματωμζνα
τζςςερα ςυρτάρια

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

12

ΣΥΤΑΙΕΑ
ΓΑΦΕΙΟΥ

Τροχιλατθ ξφλινθ , χρϊματοσ κεραςί , με
τζςςερα ςυρτάρια.

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

13

ΞΥΛΙΝΘ ΑΦΙΕΑ

Μαςίφ MDF, με πλάτθ, χρϊματοσ κεραςί,
διαςτάςεισ 1,80Χ1,40Χ0,60μ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

14

ΝΤΟΥΛΑΡΑ
ΓΑΦΕΙΟΥ

Ξφλινθ με ράφια, χρϊματοσ κεραςί, μαςίφ MDF,
διαςτάςεων 1,60 Χ1,00 Χ 0,60μ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

15

ΝΤΟΥΛΑΡΙ ΓΑΦΕΙΟΥ Ξφλινο με ράφια, χρϊματοσ κεραςί, μαςίφ MDF,
διαςτάςεων 1,00 Χ 0,60μ., με κλειδαριά

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

16

ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΑΧΕΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

Δίφυλλθ, μεταλλικι καταςκευαςμζνθ από
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα υψθλισ ποιότθτασ και
αντοχισ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: Φψοσ 175
x Ρλάτοσ 90 x Ράχοσ 45cm

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Ρ.Α 24% ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΤΘΣΕΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΟΥ)

52.000,00€

Β. ΟΜΑΔΑ
(cpv:39150000-8)
1

ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΑΧΕΙΟΥ

Δίφυλλθ, μεταλλικι καταςκευαςμζνθ από
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα υψθλισ ποιότθτασ και
αντοχισ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: Φψοσ 175
x Ρλάτοσ 90 x Ράχοσ 45cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΙΜΑΤΙΟΘΘΚΘ

Δίφυλλθ, μεταλλικι, καταςκευαςμζνθ από
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα υψθλισ ποιότθτασ και

ΤΕΜΑΧΙΟ

17
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αντοχισ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 1,70 x 0,70 x
0,40m

2

Τεςςάρων
ςυρταριϊν, με πυραςφάλεια,
3 ΦΟΙΑΜΟΣ
16PROC005422978
2016-11-21
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ανεξάρτθτο μθχανικό κλείδωμα εκάςτου
ςυρταριοφ, ενδεικτικϊν διαςτάςεων
1,60Χ0,55Χ0,80μ.

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Ρ.Α 24% ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΤΘΣΕΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΟΥ )

5.000,00€

Γ. ΟΜΑΔΑ
(cpv:39131100-0)
1

ΑΦΙΑ ΤΥΡΟΥ
DEXION

Μεταλλικό ςφςτθμα 5 ραφιϊν ,διαςτάςεων:
2,00Χ 0,92Χ0,30μ, μζςο βάροσ ανά ράφι
80κιλά4. Διάτρθτεσ κολϊνεσ 36χ36χ1,8 χιλιοςτϊν
5 ράφια αποκικευςθσ 92χ30 εκατοςτϊν 8
κομβοελάςματα 60 βίδεσ με παξιμάδι Μ8χ16 4
πλαςτικά πζλματα .

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Ρ.Α 24% ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΑΤΘΣΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΟΥ )

ΤΕΜΑΧΙΟ

13.000,00€

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ – ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ
1. Πλα τα υλικά κα είναι απόλυτα καινοφργια πρόςφατθσ καταςκευισ αναγνωριςμζνου οίκου
καταςκευισ και κα φζρουν όλεσ τισ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ αςφάλειασ, ποιότθτασ, καταςκευισ και
καλισ λειτουργίασ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ (CE, ISO κλπ) και κα ςυνοδεφονται από
εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ.
2. Πλα τα προαναφερκζντα ζπιπλα να παραδοκοφν ςυναρμολογθμζνα. Εξαιροφνται τα είδθ τθσ
ομάδασ Γ (ράφια τφπου dexion).
ΙΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 70.000,00€
24% και νομίμων κρατιςεων δθμοςίου.

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α

ΙV. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Θ παροφςα δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από τισ Ζμμεςεσ Δαπάνεσ τθσ Επείγουςασ Συνδρομισ Ζτουσ
2015 του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τουσ αρικ. 1048 & 1049/2014 Κανονιςμοφσ (ΕΕ) , τα υπό προμικεια
είδθ κα φζρουν ςιμανςθ ςχετικά με το φορζα χρθματοδότθςθσ του ζργου. Οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ
κα κακοριςτοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ του προμθκευτι με τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία και τθν
Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ Επιτιρθςθσ του ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ , κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
V. KΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ , ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
VI. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

60
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Δφναται να υποβλθκεί προςφορά για το ςφνολο των ομάδων των υπό προμικεια ειδϊν ι για
ςυγκεκριμζνθ/εσ ομάδα/εσ, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ. (ομάδεσ Α,Β,Γ ).
VII. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
16PROC005422978
2016-11-21
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν πίνακα ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.(Βλ. Ραράρτθμα Ι.)
VΙIΙ. ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ επίπλων ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΡ
ΔϋΑποκικεσ/Α.Υ.Α. (Ακτι Βαςιλειάδθ) εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πενιντα (50) θμερϊν από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο προμθκευτισ ζχει τθν ευκφνθ και τθν οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν ςυναρμολόγθςθ, μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο
παράδοςθσ.

IX.ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα υπό προμικεια είδθ κα παραλθφκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ ειδϊν και εργαςιϊν
αξίασ 2.500,00 € ζωσ 60.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α. Ζτουσ 2016.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Α. ΟΜΑΔΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΣΕΜΑΧΙΑ

1

ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ Τροχιλατθ πζντε ακτίνων , ανατομικι ,
περιςτρεφόμενθ με μπράτςα , με τεχνθτό μαφρο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ
δζρμα , υψθλισ αντοχισ , ψθλι πλάτθ , με
ρυκμιηόμενο φψοσ , κλίςθ και relax.

51

2

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΛΘ

Τροχιλατθ πζντε ακτίνων, ανατομικι ,
περιςτρεφόμενθ με μπράτςα , με τεχνθτό μαφρο
δζρμα , υψθλισ αντοχισ , με ρυκμιηόμενο φψοσ
πλάτθσ.

150

3

ΚΑΕΚΛΑ
ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ

Δερματίνθ (pvc) μαφρθ , με μαφρο ςκελετό
μεταλλικό.

90

ΚΑΕΚΛΑ
ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Μεταλλικι, με κάκιςμα από τεχνθτό δζρμα,
υψθλισ αντοχισ

30

4

5

ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ υκμιηόμενο , ανατομικό , υψθλισ αντοχισ , με
αντιολιςκθτικά πζλματα, μεταλλικι βάςθ και
ξφλινθ επιφάνεια επενδυμζνθ με λάςτιχο.

10

6

ΚΑΛΟΓΘΟΣ ΟΥΧΩΝ Ξφλινθσ καταςκευισ, ενδεικτικοφ φψουσ 1,70μ.,

10

7

ΚΑΝΑΡΕΣ ΤΙΩΝ
Τεχνθτό δζρμα μαφρου χρϊματοσ , υψθλισ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ αντοχισ , με μεταλλικά πόδια.

10

ΤΜΦΩΝΩ

ΑΔΑ: ΩΠΚΗ4653ΠΩ-5Γ0

ΚΑΝΑΡΕΣ
ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΟΣ

Τεχνθτό δζρμα μαφρου χρϊματοσ , υψθλισ
αντοχισ , με μεταλλικά πόδια.

09

ΤΑΡΕΗΙ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ)

Ξφλινο, χρϊματοσ μαφρου, διαςτάςεων 1,00χ
0,50μ.

7

10

ΞΥΛΙΝΟ ΓΑΦΕΙΟ

Χρϊματοσ επιφάνειασ κεραςί με γκρί βάςθ ,

80

8
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4

διαςτάςεων 1,60 Χ 0,80
11

ΓΑΦΕΙΟ ΜΕ
ΣΥΤΑΙΑ

Χρϊματοσ επιφάνειασ κεραςί με γκρι βάςθ ,
διαςτάςεων 1,60 Χ 0,80 με ενςωματωμζνα
τζςςερα ςυρτάρια

3

12

ΣΥΤΑΙΕΑ
ΓΑΦΕΙΟΥ

Τροχιλατθ ξφλινθ , χρϊματοσ κεραςί , με
τζςςερα ςυρτάρια.

15

13

ΞΥΛΙΝΘ ΑΦΙΕΑ

Μαςίφ MDF, με πλάτθ, χρϊματοσ κεραςί,
διαςτάςεισ 1,80Χ1,40Χ0,60μ.

2

14

ΝΤΟΥΛΑΡΑ
ΓΑΦΕΙΟΥ

Ξφλινθ με ράφια, χρϊματοσ κεραςί, μαςίφ MDF,
διαςτάςεων 1,60 Χ1,00 Χ 0,60μ.

5

15

ΝΤΟΥΛΑΡΙ ΓΑΦΕΙΟΥ Ξφλινο με ράφια, χρϊματοσ κεραςί, μαςίφ MDF,
διαςτάςεων 1,00 Χ 0,60μ., με κλειδαριά

1

16

ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΑΧΕΙΟΥ

Δίφυλλθ, μεταλλικι καταςκευαςμζνθ από
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα υψθλισ ποιότθτασ και
αντοχισ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: Φψοσ 175
x Ρλάτοσ 90 x Ράχοσ 45cm

3

Β. ΟΜΑΔΑ
1

ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΑΧΕΙΟΥ

Δίφυλλθ, μεταλλικι καταςκευαςμζνθ από
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα υψθλισ ποιότθτασ και
αντοχισ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: Φψοσ 175
x Ρλάτοσ 90 x Ράχοσ 45cm

3

ΙΜΑΤΙΟΘΘΚΘ

Δίφυλλθ, μεταλλικι, καταςκευαςμζνθ από
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα υψθλισ ποιότθτασ και
αντοχισ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 1,70 x 0,70 x
0,40m

17

Τεςςάρων ςυρταριϊν, με πυραςφάλεια,
ανεξάρτθτο μθχανικό κλείδωμα εκάςτου
ςυρταριοφ, ενδεικτικϊν διαςτάςεων
1,60Χ0,55Χ0,80μ.

2

2

3 ΦΟΙΑΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ. ΟΜΑΔΑ
1

ΑΦΙΑ ΤΥΡΟΥ
DEXION
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Μεταλλικό ςφςτθμα 5 ραφιϊν ,διαςτάςειων:
2,00Χ 0,92Χ0,30μ, μζςο βάροσ ανά ράφι
80κιλά4. Διάτρθτεσ κολϊνεσ 36χ36χ1,8 χιλιοςτϊν
5 ράφια αποκικευςθσ 92χ30 εκατοςτϊν 8
κομβοελάςματα 60 βίδεσ με παξιμάδι Μ8χ16 4
πλαςτικά πζλματα .

60
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ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Τράπεηασ
(1)................................
Κατάςτθµα
.................................
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΤΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΥΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 3ο (3)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1.Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα
και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ
............................Δ/νςθ
…………......ΑΦΜ......(5),
µζχρι
το
ποςόν
των
...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι
εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ Σφµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν
προµικεια ..............................(αρικ.προκιρυξθσ...../....., θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ...............(8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον
ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ
εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ προµικειασ των
ειδϊν του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3.Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ
αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ
απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα,
µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
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4.Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................(9).
5.Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο
τθσ Υπθρεςίασ ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί
πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.Σθµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ
µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ
διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των
διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).
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∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Τόποσ - χρονολογία
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

16PROC005422978
O Ανάδοτος σποτρεούηαι, με2016-11-21
ηην παράδοζη ηων σπό προμήθεια ειδών να παραδώζει
ανάλογο αριθμό ασηοκόλληηων πινακιδίων προκειμένοσ να ζημανθεί, με μέριμνα ηης
Υπηρεζίας, ζε εμθανές ζημείο ηο ζώμα κάθε είδοσς ηης παρούζας περιέτονηας (η πινακίδα) ηα
ακόλοσθα καη’ ελάτιζηον ζηοιτεία:
Ρινακίδα
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ:
Ζμμεςεσ Δαπάνεσ τθσ Επείγουςασ
Συνδρομισ ζτουσ 2015 του ΤΕΑ
Ονομαςία Ζργου:

‘’Ρρομικεια
επίπλων
γραφειακοφ
εξοπλιςμοφ
για
κάλυψθ
αναγκϊν
Υπθρεςιϊν Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.’’

Ρροχπολογιςμόσ:

#70.000 €#

Τυχόν άλλα ςτοιχεία κακϊσ και οι ςχετικζσ διαςτάςεισ τθσ προαναφερόμενθσ πινακίδασ
κα κακοριςτοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Υπθρεςία (ΥΟΘΕ), κατά τθν παράδοςθ του
ζργου

