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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΝΣ/ΔΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11/09/2019

Υλικά εγκατάστασης συσκευής επικοινωνιών

Α/Α
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

Περιγραφή
Βύσμα DB-25 Male
(πλήρες, με πλαστικά
καπάκια-backshells)
Βύσμα DB-25 Female
(πλήρες, με πλαστικά
καπάκια-backshells)
Βύσμα DB-15 Male
(πλήρες, με πλαστικά
καπάκια-backshells)
Βύσμα DB-15 Female
(πλήρες, με πλαστικά
καπάκια-backshells)
Βύσμα DB-15HD Male
(πλήρες, με πλαστικά
καπάκια-backshells)
Βύσμα DB-15HD
Female (πλήρες, με
πλαστικά καπάκιαbackshells)
Καπάκια μεταλλικά για
βύσμα DB-25 (πλήρη)
Καπάκια μεταλλικά για
βύσμα DB-9 (πλήρη)
Βύσμα PLT APEX PLS2816-PM
Βύσμα PLT APEX PLS2816-RF

11

Καλώδιο LiYCY (TP)
8x2x0,25mm2

12

Καλώδιο Η/Υ σειριακό
DB-25M/DB25F (Male
σε Female, pin-to-pin)
2m

Μ/Μ

Ποσότητα

Τεμάχια

300

Τεμάχια

300

Τεμάχια

50

Τεμάχια

150

Τεμάχια

50

Τεμάχια

50

Τεμάχια

50

backshells

Τεμάχια

20

backshells

Τεμάχια

200

αρσενικό

Τεμάχια

30

θηλυκό, σασί

Μέτρα

1000

Τεμάχια

30

Παρατηρήσεις

Αντί για καλώδιο τ. LiYCY
(TP) εναλλακτικά δύναται
να γίνει προμήθεια
καλωδίου τύπου LiHCH
(TP) ή ισοδύναμών τους.
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13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

Ethernet patch cord
FTP ή S-FTP cat.6 2m
Ethernet patch cord
FTP ή S-FTP cat.6 5m
Φις RJ-45 (8P8C)

Καλώδιο δικτύου SSTP ή S-FTP
4x2x24AWG cat. 6-7
(LSZH)

Καλώδιο πολύκλωνο,
εύκαμπτο κίτρινοπράσινο, 4 mm2
Ακροδέκτης μύτη,
μονωμένος, μαύρος,
για αγωγό 1,5mm²
(100 τεμ.)
Ακροδέκτης μύτη,
μονωμένος, γκρι, για
αγωγό 2,5mm² (100
τεμ.)
Ακροδέκτης οπής,
μονωμένος, κόκκινος,
για βίδα Μ3 (για αγωγό
0,25-1,5mm²) (100
τεμ.)
Ακροδέκτης οπής,
μονωμένος, κόκκινος,
για βίδα Μ6 (για αγωγό
0,3-1,65mm²) (100
τεμ.)
Ακροδέκτης οπής,
μονωμένος, κίτρινος,
για βίδα Μ6 (για αγωγό
2,63-6,64mm²) (100
τεμ.)

Τεμάχια

50

Τεμάχια

50

Τεμάχια

100

Μέτρα

500

Μέτρα

100

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Καλώδιο δικτύου: S-STP ή
S-FTP 4x2x24 AWG,
θωρακισμένα
συνεστραμμένα ζεύγη
(shielded twisted-pairs),
κατ’ ελάχιστον cat.6, LSOH
/ LSZH: Low Smoke Zero
Halogen, Flame
Redundant, Plenum).
Σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC 60332-1-2, IEC 603323, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2,
IEC 61034-1, ΕΛΟΤ EN
50268-1, IEC 61034-2,
ΕΛΟΤ EN 50268-2, IEC
60754-2 και ΕΛΟΤ EN
50267-2-3.
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23

24

25

26

27

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ακροδέκτης οπής,
μονωμένος, κίτρινος,
για βίδα Μ8 (για αγωγό
2,63-6,64mm²) (100
τεμ.)
Ακροδέκτης οπής,
μονωμένος, κίτρινος,
για βίδα Μ8 (για αγωγό
4-5,5mm²) (100 τεμ.)
Θερμοσυστελλόμενο
1,5mm/0,5mm, 12m,
Μαύρο (3M HSR-3000
1,5/0,5)
Θερμοσυστελλόμενο
3mm/1mm, 10m,
Μαύρο (3M HSR-3000
3/1)
Θερμοσυστελλόμενο
6mm/2mm, 10m,
Μαύρο (3M HSR-3000
6/2)
Θερμοσυστελλόμενο
9mm/3mm, 1m,
Διαφανές (3M GTI3000 9/3)
Θερμοσυστελλόμενο
18mm/6mm, 5m,
Διαφανές (3M GTI3000 18/6)
Μονωτική ταινία μαύρη
(19mm x 20m)
Μονωτική ταινία
κόκκινη (19mm x 20m)
Μονωτική ταινία κίτρινη
(19mm x 20m)
Χαρτοταινία 19mm
(3/4’’), τουλάχιστον
40m
Χαρτοταινία 25mm (1’’),
τουλάχιστον 40m
Δεματικά 2,5 x 80mm,
λευκά (100 τεμ.)
Δεματικά 2,5 x 100mm,
μαύρα (100 τεμ.)
Δεματικά 2,5 x 100mm,
λευκά (100 τεμ.)
Δεματικά 2,5 x 200mm,
μαύρα (100 τεμ.)
Δεματικά 2,5 x 200mm,
λευκά (100 τεμ.)

Τεμάχια

5

Τεμάχια

3

Τεμάχια

2

Τεμάχια

2

Τεμάχια

2

Τεμάχια

8

Τεμάχια

2

Τεμάχια

10

Τεμάχια

10

Τεμάχια

10

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5
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40

Μεταλλικά δεματικά
καλωδίων 4,6 x
200mm, με επένδυση,
μαύρα (100 τεμ.)

Τεμάχια

2

41

Μεταλλικά δεματικά
καλωδίων 4,6 x
300mm, με επένδυση,
μαύρα (100 τεμ.)

Τεμάχια

2

42

Βάση στήριξης
καλωδίου με δεματικό
(4,8mm), με βίδα,
μεταλλική (25 τεμ.)

Τεμάχια

4

43

Βάση στήριξης
καλωδίου με δεματικό
(4,8mm), αυτοκόλλητη,
πλαστική (100 τεμ.)

Τεμάχια

5

44

Στυπιοθλήπτης
μεταλλικός PG13,5,
πλήρης

Τεμάχια

10

45

Στυπιοθλήπτης
μεταλλικός PG16,
πλήρης

Τεμάχια

10

Τεμάχια

20

Τεμάχια

20

Μέτρα

10

Μέτρα

10

46

47
48
49

Ορειχάλκινα μεταλλικά
παξιμάδια (για
στυπιοθλήπτη PG13,5)
Ορειχάλκινα μεταλλικά
παξιμάδια (για
στυπιοθλήπτη PG16)
Πλαστικό κανάλι
κλειστό (12x13mm)
Πλαστικό κανάλι

Ενδεικτικά/προτεινόμενα
μεταλλικά δεματικά
καλωδίων: PANDUIT
MTM2H-Q Stainless steel
2-way Mount (25 pcs).
Ενδεικτικά/προτεινόμενα
μεταλλικά δεματικά
καλωδίων: PANDUIT
MTM2H-Q Stainless steel
2-way Mount (25 pcs).
Ενδεικτική/προτεινόμενη
μεταλλική βάση στήριξης:
PANDUIT MTM2H-Q
Stainless steel 2-way
Mount (25 pcs).

Οι μεταλλικοί (ορειχάλκινοι)
στυπιοθλήπτες να είναι
στεγανοί (τουλάχιστον
IP65), με μακρύ σπείρωμα
PG («μακρύλαιμοι» - long
connection thread) και να
διαθέτουν το αντίστοιχο
μεταλλικό παξιμάδι.
Ενδεικτικός/προτεινόμενος
τύπος: SKINTOP MS-XL
(PG 13,5 , PG 16).
Οι μεταλλικοί (ορειχάλκινοι)
στυπιοθλήπτες να είναι
στεγανοί (τουλάχιστον
IP65), με μακρύ σπείρωμα
PG («μακρύλαιμοι» - long
connection thread) και να
διαθέτουν το αντίστοιχο
μεταλλικό παξιμάδι.
Ενδεικτικός/προτεινόμενος
τύπος: SKINTOP MS-XL
(PG 13,5 , PG 16).
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50
51
52

κλειστό (40x40mm)
Καλώδιο τροφοδοσίας
Τεμάχια
Η/Υ γωνία 90 μοιρών
Πρίζα σούκο, εξωτερική Τεμάχια
Φις σούκο αρσενικό
Τεμάχια

10
100
150

53

Πολύπριζο 4 θέσεων,
με διακόπτη και
καλώδιο

Τεμάχια

10

54

Πολύπριζο 4 θέσεων,
με διακόπτη, χωρίς
καλώδιο

Τεμάχια

5

55

Καλώδιο MGCG
3x1,5mm2

Μέτρα

200

56

Rack 19’’ 6U, επιτοίχιο,
βάθους 60cm

Τεμάχια

5

Πολύπριζο 4 θέσεων, με
διακόπτη και καλώδιο 1,5m
ή με διακόπτη χωρίς
καλώδιο. Με δυνατότητα
περιστροφής και στήριξης
(επιτοίχιας, κ.λπ.).
Ενδεικτικό/προτεινόμενο
πολύπριζο: LEGRAND
CFT4 (λευκό) ή
εναλλακτικά LEGRAND
DIY (μαύρο) ή ισοδύναμο.
Πολύπριζο 4 θέσεων, με
διακόπτη και καλώδιο 1,5m
ή με διακόπτη χωρίς
καλώδιο. Με δυνατότητα
περιστροφής και στήριξης
(επιτοίχιας, κ.λπ.).
Ενδεικτικό/προτεινόμενο
πολύπριζο: LEGRAND
CFT4 (λευκό) ή
εναλλακτικά LEGRAND
DIY (μαύρο) ή ισοδύναμο.
Αντί του καλωδίου τύπου
MGCG, εναλλακτικά
δύναται να
χρησιμοποιηθούν
ισοδύναμά του ναυτικού
τύπου (MGCH, LKSM-HF,
κλπ).
Το Rack 19’’ θα είναι
επιτοίχιο, ύψους 6U, θα
έχει πλάτος 54cm και
βάθος 60cm. Θα διαθέτει
αφαιρούμενη πόρτα και
πλάτη. Θα διαθέτει
τέσσερις (4)
μετακινούμενες κολώνες
στήριξης συσκευών
(κατακόρυφες), οι οποίες
να δύνανται να
τοποθετηθούν σε
απόσταση έως 55cm
(εμπρόσθιες - πίσω
κολώνες). Κάθε κολώνα θα
διαθέτει κατακόρυφες
εγκοπές εμπρός και στο
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57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

Ράφι για Rack 19” (1U,
τεσσάρων (4) σημείων
ρυθμιζόμενου βάθους
40-55 cm).
Εγκλωβισμένο
παξιμάδι - ρακόβιδα Μ6
(σετ)
Αντικραδασμικό τύπου
¨κυλίνδρου¨ (ελαστικό),
αρσενικό-αρσενικό, με
παξιμάδια.
Διαστάσεων 20x20mm
- M6x14mm
(διάμετρος x ύψος βίδα x ύψος βίδας).
Αντικραδασμικό τύπου
¨κυλίνδρου¨ (ελαστικό),
αρσενικό-αρσενικό, με
παξιμάδια.
Διαστάσεων 30x20mm
- M8x23mm
(διάμετρος x ύψος βίδα x ύψος βίδας).
Αντικραδασμικό τύπου
¨κυλίνδρου¨ (ελαστικό),
αρσενικό-αρσενικό, με
παξιμάδια.
Διαστάσεων 50x40mm
- M10x23mm
(διάμετρος x ύψος βίδα x ύψος βίδας).
Αντικραδασμικό τύπου
¨κυλίνδρου¨ (ελαστικό),
θηλυκό-θηλυκό.
Διαστάσεων 30x20mm
- M8 (διάμετρος x
ύψος - σπείρωμα)
Βίδα αυτοδιάτρητη Μ3
(100 τεμ.)
Βίδα αυτοδιάτρητη Μ4
(100 τεμ.)
Εξάγωνη βίδα DIN 558
4.8, γαλβανιζέ, μετρικό
σπείρωμα, 6x30 (100
τεμ.)
Εξάγωνη βίδα DIN 558
4.8, γαλβανιζέ, μετρικό

Τεμάχια

5

Τεμάχια

100

Τεμάχια

32

Τεμάχια

20

Τεμάχια

12

Τεμάχια

20

Τεμάχια

2

Τεμάχια

1

Τεμάχια

4

Τεμάχια

4

πλάι.
Αντί για ράφι ρυθμιζόμενου
βάθους έως 55 cm,
εναλλακτικά δύναται να
γίνει προμήθεια ραφιού
τεσσάρων (4) σημείων με
βάθος 45 cm (σταθερό).
για Rack 19’’
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67

68

69

70
71
72
73
74
75

76

77
78
79

80

σπείρωμα, 8x35 (100
τεμ.)
Περικόχλιο DIN 934,
χάλυβας ’’8’’, εξάγωνο,
γαλβανιζέ, μετρικό
σπείρωμα, 6-1.0 (100
τεμ.)
Περικόχλιο DIN 934,
χάλυβας ’’8’’, εξάγωνο,
γαλβανιζέ, μετρικό
σπείρωμα, 8-1.25 (100
τεμ.)
Ροδέλα DIN 440 extra
large 4, γαλβανιζέ,
6x24x2 (100 τεμ.)
Ροδέλα DIN 440 extra
large 4, γαλβανιζέ,
8x32x2.0 (100 τεμ.)
Ροδέλα DIN 125,
γαλβανιζέ, 6 (100 τεμ.)
Ροδέλα DIN 125,
γαλβανιζέ, 8 (100 τεμ.)
Ιμάντας πρόσδεσης με
μεταλλικό κλιπ.
Κόλληση 1mm
SN60/PB40 (250gr)
Ταινία Διάτρητη No12
(τσέρκι 12mm - 10m)

Ταινία βέλκρο
αυτοκόλλητη, μαύρη,
20mm, 25m

Λιπαντική ουσία έλξης
καλωδίων, Φιάλη
950ml
Σιλικόνη διάφανη,
σωληνάριο
Εργαλείο για
τοποθέτηση
μεταλλικών δεματικών
Σετ Κολαούζο και
Φιλιέρα

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

6

Τεμάχια

10

Τεμάχια

10

Τεμάχια

20

Τεμάχια

2

τουλάχιστον 2,5m

1

Τεμάχια

5

Τεμάχια

3

Τεμάχια

10

Τεμάχια

1

Τεμάχια

1

Ταινία βέλκρο (velcro),
αυτοκόλλητη , μαύρη,
πλάτος 20mm, ζευγάρι
αρσενικό και θηλυκό
(σκληρό και μαλακό μέρος),
μήκος-ρολό τουλάχιστον
25m.
Ενδεικτική/προτεινόμενη
ταινία: 3Μ Dual Lock Tape
ή ισοδύναμη.

Ενδεικτικό/προτεινόμενο
σετ: MANNESMANN 53250
σετ 32 τεμαχίων κολαούζο
και φιλιέρα ή ισοδύναμο.
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81

UPS, Line interactive,
τουλάχιστον 400VA.
Tάση εισόδου 110120V AC (ονομαστική
τάση 115V AC).

Τεμάχια

5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εντός δεκαπέντε (15)

εργασίμων

ημερών

από

την

αναφερόμενη

ημερομηνία

δημοσίευσης

να

αποστείλουν ενσφράγιστη προσφορά στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΟΠΛΩΝ

(ΝΣ/ΔΝΟ),

ΤΚ

18900,

Αττική,

υπόψη

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, στην οποία να αναγράφεται το θέμα της.
2.

Η παράδοση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Τρίτη 01/10/19 στη γενική

γραμματεία ΝΣ/ΔΝΟ (τηλ:210-4649900) με αντίστοιχη πρωτοκόλληση.
3.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα παραληφθούν μετά την

παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας.
4.

Η προσφορά σας η οποία θα είναι και η τελική πρέπει να περιλαμβάνει τα

κάτωθι:
α. το χρόνο παράδοσης των υλικών ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
β. το χρόνο ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία κατάθεσης αυτής.
5. Αποκλειστικά πρωτότυπες προσφορές θα γίνονται δεκτές.
6. Απαραίτητα παραστατικά (συνοδευτικά της οικονομικής προσφοράς):
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία
πρέπει να δηλώνεται ότι:
1) έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας δημοσίευσης εβδομαδιαίου προγραμματισμού προμήθειας.
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2) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3) έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66
του Α.Ν 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν

ως άμεσους ή έμμεσους

αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων
των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην
εφεδρεία Αξιωματικούς.
4) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό προέλευσης (CERTIFICATE OF
ORIGIN) του κατασκευαστικού οίκου ή αρμόδιας αρχής της χώρας κατασκευαστή
(π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο) ή αντίστοιχης αρχής της χώρας εξαγωγής του
υλικού (π.χ. τελωνείο), με το οποίο θα πιστοποιείται η χώρα προέλευσης του
υλικού.

Στο

πιστοποιητικό

προέλευσης

θα

πρέπει

να

αναγράφονται/πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Η ένδειξη CERTIFICATE OF ORIGIN.
(β) Η χώρα κατασκευής του υλικού.
(γ) Ο εκδότης του πιστοποιητικού.
(δ) Ο κατασκευαστής του υλικού.
(ε) Η περιγραφή του υλικού.
β. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου τρέχοντος έτους, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ή διαφορετικά
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή συναφής με το αντικείμενο
του θέματος.
γ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή
μεταγενέστερο αυτού για συναφείς με το αντικείμενο προμήθειες.
7. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια ανωτέρω υλικών και δεν
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
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8. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με μέριμνα της μειοδότριας εταιρείας στη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
9. Οι οικονομικές προσφορές που θα εμπεριέχονται στο φάκελο της προσφοράς
θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες (όχι χειρόγραφες) και στις οποίες η
προσφερόμενη τιμή θα δοθεί με βάση τη μονάδα μέτρησης έκαστου υλικού και με
αντίστοιχη αναφορά στην περιγραφή. Να δοθούν σε ευρώ και να αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως. Η δε τυχόν στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρέπει υποχρεωτικά να
έχουν

υπογεγραμμένη

την

οικονομική

τους

προσφορά.

Στη

συνολική

προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Να περιλαμβάνεται ο Φ.Ε.
4% και οι κρατήσεις 6,27868 % υπέρ δημοσίου (για συνολικό ύψος προσφοράς
άνευ Φ.Π.Α. άνω των 2.500,00€) ή

Φ.Ε. 4% και

κρατήσεις 6,20616% υπέρ

δημοσίου (για συνολικό ύψος προσφοράς άνευ Φ.Π.Α. κάτω των 2.500,00€).
Οικονομικές προσφορές που δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Ε. 4% και τις αντίστοιχες
κρατήσεις υπέρ δημοσίου δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επιπλέον απαιτείται η
αναγραφή του Α.Φ.Μ., της Δ.Ο.Υ., της τράπεζας και του αριθμού IBAN.
11. Προσφορές υπό αίρεση καθώς και προσφορές που αποκλίνουν των ανωτέρω
αναφερομένων όρων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση όπου
συνυποβληθούν με την "Οικονομική" προσφορά στοιχεία και πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την
ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα. Η έννοια της Πληροφορίας
Εμπιστευτικού Χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
12. Ο μειοδότης προμηθευτής θα καλείται να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο της
υπηρεσίας για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του, προσκομίζοντας «Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτελέσεως» ισχύος δύο (2) μηνών πέραν του «συμβατικού»
χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής
αξίας της τιμής μειοδοσίας, εφόσον απαιτείται (ανελαστικός όρος).
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13. Η εξόφληση-πληρωμή του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί από το Δημόσιο
Ταμείο, κατόπιν ενημέρωσης από ΓΕΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού
Εντάλματος μετά την εκκαθάριση της δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ και εφόσον οι
συμβατικές του υποχρεώσεις εκτελεστούν πλήρως, μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του υλικού από αρμόδια επιτροπή με τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται κατωτέρω:
α. Πρωτότυπο τιμολόγιο προμήθειας υλικών επί πιστώσει. (ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
β. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υλικών. (ΜΕ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ)
14. Για πληροφορίες / διευκρινήσεις: Πλωτάρχης (Μ) Κ. Καραπατάκης ΠΝ (Τηλ:
210-4648537), Πλωτάρχης (Ο) Σ. Τάκαρης ΠΝ (Τηλ: 210-4649928).

Πλοίαρχος Σ. Χοζός ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο
Σημαιοφόρος (Ε) Γ. Νάννος ΠΝ
Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ

Διευθυντής

