ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι :
α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΗΔΕΠ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Προμικεια θλεκτρονικϊν μζςων εξ αποςτάςεωσ παροχισ εργαςίασ

και πραγματοποίθςθσ τθλεδιαςκζψεων για αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν του ΤΝΑΝΠ),
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (03-12-2020), ϊρα 13:00 ςτο γραφείο 251 (2οσ
όροφοσ) τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν ςτο κτιριο του Αρχθγείου
Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Ακτι Βαςιλειάδθ – Πφλεσ Ε1-Ε2 – Εντόσ λιμζνα Πειραιά).
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει:
Ζναν (01) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ»
Ζναν (01) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ)» και
ζναν υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα περιζχουν τα κάτωκι :

1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα
κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθν παροχι
υπθρεςιϊν/παράδοςθ ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα
που ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑΣΟΤ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ)

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ (ΑΝΕΤ ΦΠΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΕΙΔΟ Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ

ΜΕΝΩΝ
ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΗΜΟΙΟΤ)

ΦΠΑ & ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΗΜΟΙΟΤ)

3. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» κα
περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει, επί ποινι απόρριψθσ,
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι να ζχει εκδοκεί
(εκτυπωκεί) από τον ιςτότοπο www.gov.gr.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
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Διεφκυνςθ

Οικονομικϊν

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
........................................# .........# ΕΤΡΩ ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ
Εταιρείασ …………………………………………………, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………, ΣΚ…………………...
(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά
για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ
ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων ειδϊν ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν αρικ. ……………………………ςφμβαςθ, που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία (ζνωςθ
εταιρειϊν) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρικ. ……………….……………………. Απόφαςθ Ανάκεςθσ προσ
κάλυψθ αναγκϊν του ΤΝΑΝΠ και το οποίον ποςόν καλφπτει το 10% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προ
ΦΠΑ.
2. Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
3. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.
4. Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν ……………, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των
εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ
παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν
Σράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι)

