ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν Σεφχοσ περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια εκπαιδευτικϊν
κειμζνων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (cpv: 22112000-8) προσ κάλυψθ αναγκϊν διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022.

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων
πεντακοςίων

ογδόντα

δφο

Ευρϊ

και

πενιντα

τεςςάρων

λεπτϊν

#17.582,54€#

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου). Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ
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περιγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΑΕΝ/
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ

89

24

24

#2.255,18€#

ΑΕΝ
/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

245

130

130

#8.066,60€#

ΑΕΝ/ΚΡΗΣΗ

65

80

0

#2.496,70€#

ΑΕΝ/ΧΙΟΤ

70

90

90

#3.841,30€#

6%

#135,31€#

#2.390,49€#

#484,00€#

#8.550,60€#

#149,80€#

#2.646,50€#

#153,65€#

#3.994,95€#

#922,76€#

#17.582,54€#

TEM.

ΤΝΟΛΟ

#16.659,78€#

4%

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με ζξοδα για τθ μεταφορά των υλικϊν που κα απαιτθκοφν κακϊσ και
οτιδιποτε άλλο ζξοδο απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ και τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν που πίνακα του
παρόντοσ εδαφίου.

ΙΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

ΙV. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηονται οι ζδρεσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ του πίνακα
τθσ παραγράφου ΙΙ τθσ παροφςθσ για τισ οποίεσ προορίηονται τα ςυγγράμματα.

V. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν δεν κα ξεπερνά τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επόμενθ
θμζρα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

VI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ). Η

παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν

Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ..-ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΚΝ) κατόπιν βεβαιϊςεων που κα εκδοκοφν από τισ
Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, για τισ οποίεσ προορίηονται τα εκπαιδευτικά κείμενα και οι οποίεσ κα
αποςταλοφν αμελλθτί από κάκε χολι ςτο ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α. Γϋ, αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ από
τον ανάδοχο των εκπαιδευτικϊν κειμζνων ςτισ Α.Ε.Ν., κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία, με
ζκδοςθ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται:
(α) Η εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ειδϊν.
(β) Ότι τα παραδοκζντα είδθ ιταν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ.
(γ) Η τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ .
Εν ςυνεχεία, θ ωσ άνω Επιτροπι Παραλαβϊν κα αποςτζλλει τθ ςυνταχκείςα Τπθρεςιακι βεβαίωςθ
ςτθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν υνοπτικϊν
Διαδικαςιϊν (εισ τριπλοφν), για περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ [άρκρο 92 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)] τα κάτωκι:
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ : (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «Προμικεια εκπαιδευτικϊν κειμζνων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προσ
κάλυψθ αναγκϊν διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022»,
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφάκελουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα
διαλαμβανόμενα ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι:

«ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»

τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ)
ςφμφωνα με το Σεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.
1599/1986 (Αϋ 75), υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί
να υποβάλει προςφορά, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν του παρόντοσ Σεφχουσ και των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τισ
οποίεσ και αποδζχεται πλιρωσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι
απόρριψθσ τα κάτωκι:
-Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν - εργαςιϊν.
-Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ, λαμβάνεται υπ’ όψιν 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 παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτο τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν
ςφμβαςθ κακϊσ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ)
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ

Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και
τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, 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 (Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα 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.,
Ι.Κ.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 (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 του ν. 4412/16 (Αϋ147), αντί του
προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75),
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
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).

Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν.
4412/2016 (Αϋ 147).

