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  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Υποβολής Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Υπηρεσιών  
Τοποθέτησης Δαπέδου LAMINATE σε Χώρο επιφανείας 70 τ.μ. Κτιρίου Ιδιοκτησίας 
ΜΤΝ επί της Οδού Καραγιώργη Σερβίας 10  Αθήνα.  

   
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό υπ΄αριθ.      /15-09-2016/ΔΣ/ΜΤΝ 
 
 1. Το  Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού προκειμένου προβεί στην Τοποθέτηση Δαπέδου 
LAMINATE σε χώρο επιφανείας 70 τ.μ. στον 4ο όροφο κτιρίου ιδιοκτησίας του, επί της 
Οδού Καραγιώργη Σερβίας 10,  Αθήνα, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει 
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου  2016 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 αποσταλούν θα πρέπει:   
             α. Να έχουν συμπεριληφθεί οι προβλεπόμενες κρατήσεις (Φ.Ε. 4% Υλικά, Φ.Ε. 
8% εργασία  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 εργασιών και υλικών 
κατ’ ελάχιστο  για δύο (2) έτη. 
 
  δ.   Να δηλώνεται ότι η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται εντός τριών 
(3) ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Ταμείου και η παράδοσή τους θα γίνεται 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έναρξή τους. 
  ε.  
3.  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους απαιτείται να προσκομίσουν  
υπεύθυνη δήλωση με την οποία:                                  
  α. Να αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
  β. Να αποδέχονται τους όρους της συνημμένης τεχνικής περιγραφής/προδιαγραφής 
  γ. Να δηλώνουν ότι έχουν επισκεφθεί τους χώρους του κτιρίου και έχουν λάβει πλήρη   
     γνώση των εργασιών που θα εκτελεστούν.  
 
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. 
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 6. Εφόσον μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών εγκριθεί από το 
ΔΣ/ΜΤΝ η ανάθεση του έργου αυτού, με νεότερο έγγραφο θα γνωστοποιηθούν τα 
ακόλουθα : 

 α. Ο χρόνος προσέλευσης του μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης 
(Ιδιωτικού Συμφωνητικού). 

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

               
             7. Ο ανάδοχος βαρύνεται και ευθύνεται πλήρως για την καταβολή των αποδοχών και 

των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που θα απασχολήσει, για τη λήψη 
όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την προστασία του προσωπικού του και οποιουδήποτε τρίτου καθώς  
και την τήρηση, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, των σχετικών 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας                                    
 
 8. 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/ 1051 /16/Σ. 976 / 21 -09-2016/ΜΤΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
             
         ΕΡΓΟ           : Τοποθέτησης Δαπέδου LAMINATE σε Χώρο επιφανείας 70 τ.μ.    
                                Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί της Οδού Καραγιώργη Σερβίας 10    
                                Αθήνα.           
         ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
         ΘΕΣΗ              : ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10,  ΑΘΗΝΑ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι εργασίες που απαιτείται να υλοποιηθούν στο κτίριο ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί της Οδού   
Καραγιώργη Σερβίας 10 , Αθήνα αφορούν στα ακόλουθα: 
1. Επιμελής αποξήλωση παλαιάς μοκέτας που καλύπτει  το δάπεδο αίθουσας    4ου  

ορόφου επιφανείας 70 τ.μ., και αποκομιδή αυτής.  
2. Επιμελής καθαρισμός του δαπέδου αίθουσας    4ου  ορόφου επιφανείας 70 τ.μ..  

  3.   Τοποθέτηση υποστρώματος καλής ποιότητας του δαπέδου αίθουσας    4ου   
       ορόφου επιφανείας 70 τ.μ... 

4. Τοποθέτηση LAMINATE 8mm με διαστάσεις 1200 x 189 το οποίο είναι κατάλληλο  
για εργασιακό χώρο, του δαπέδου αίθουσας    4ου  ορόφου επιφανείας 70 τ.μ... 

5.  Τοποθέτηση σοβατεπί, στα πλαϊνά του δαπέδου αίθουσας 4ου  ορόφου επιφανείας 
70 τ.μ.. 

.  6. Τοποθέτηση αλουμινένιων τελειωμάτων όπου χρειαστεί. 
   7. Μεταφορά των επίπλων που υπάρχουν στο χώρο και τοποθέτησή τους ξανά μετά   
το πέρας των εργασιών. 
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