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   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Υποβολής Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Προμήθειας 
Βοηθητικών εργαλείων και μέσων επιχειρήσεων πυρόσβεσης εγκαταστάσεων κτιρίου 
ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα.   

 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό υπ΄αριθ. 60/19-11-2015/ΔΣ/ΜΤΝ 
 
 1. Το  Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού προκειμένου να προβεί στην προμήθεια βοηθητικών 
εργαλείων και μέσων επιχειρήσεων πυρόσβεσης , κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί της οδού 
Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη 
ενσφράγιστη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 14:00, σύμφωνα 
με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, στη  διεύθυνση: 
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, οδός Γλάδστωνος 1 -1α Αθήνα, TΚ: 10 677 (Τηλέφωνα 
Επικοινωνίας 2103322035, 2103322070). 
 
2.         Στις προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει:   
             α. Να έχουν συμπεριληφθεί οι προβλεπόμενες κρατήσεις (Φ.Ε. 4% Υλικά, και 
0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήμου).        
            β.  Να καθορίζεται ως χρόνος ισχύος αυτών  δύο (2) μήνες. 
  γ.  Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση παροχής εγγύησης υλικών κατ’ ελάχιστο  για 
δυο (2) έτη. 
  δ.  
  ε. Να δηλώνεται ότι η προμήθεια θα πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών 
από την ειδοποίηση του Ταμείου. 
 
3.  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους απαιτείται να προσκομίσουν  
υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της 
συνημμένης τεχνικής περιγραφής.  
 
4. Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή. 
 
5. Το Μ.Τ.Ν. διατηρεί το δικαίωμα για την ακύρωση - επανάληψη – ματαίωση της 
παρούσας διαδικασίας εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. 
                          

 6. Εφόσον μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών εγκριθεί από το 
ΔΣ/ΜΤΝ η ανάθεση του προμήθειας αυτού, με νεότερο έγγραφο θα γνωστοποιηθούν τα 
ακόλουθα : 
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 α. Ο χρόνος προσέλευσης του μειοδότη για υπογραφή της σύμβασης 
(Ιδιωτικού Συμφωνητικού). 

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική τακτοποίηση  της 
δαπάνης. 

               
              7. Η παρούσα αναρτάται στο σύστημα Διαύγεια, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στον ιστότοπο του 

ΜΤΝ (www.mtn.gr) 
                                                                 
 
 
 
                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                 Αρχιπλοίαρχος (Ο) . Ν. ΠΕΤΣΟΣ ΠΝ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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Ανήκει στο Φ. 951.1/ 1522  /16/Σ. 1346  / 29 -12-2016/ΜΤΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

             
ΕΡΓΟ : Προμήθεια Βοηθητικών εργαλείων και μέσων επιχειρήσεων πυρόσβεσης 
             εγκαταστάσεων κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα.   

     
          ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
          ΘΕΣΗ             : ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1-1Α  ,  ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 αντιπυρική κουβέρτα 
ενδεικτικών διαστάσεων 
200Οmm x 1600mm 

DIN 14155 ή 
αντίστοιχο πρότυπο 

ΤΕΜ 5 

2 Ατομική προσωπίδα με 
φίλτρο 

ΕΛΟΤ− ΕΝ 136 ΤΕΜ 10 

3 Προστατευτικό κράνος 
πυροσβέστη 

ΕΛΟΤ− ΕΝ 397 ΤΕΜ 10 

4 Αναπνευστική συσκευή 

ανοικτού κυκλώματος 
ελάχιστης χωρητικότητας / 
πίεσης 6l/300 bar με διάταξη 
για δεύτερη παροχή 
(εφεδρικός αεροπνεύμονας, 
προσωπίδα και σωλήνας 
ελάχιστου μήκους 2 m) των 
οποίων η ηχητική 
προειδοποίηση, παρέχει 
συνεχή ηχητική σήμανση 
όταν ενεργοποιείται. 
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