
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΑΙΩΝ  

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

το παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ςθμαιϊν. 

 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο  χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ 
#2.500,00€# ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου 
και κα χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό ΤΝΑΝΠ ζτουσ 2021. 

 
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ  προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. 

 

IV. ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ 
 

Α/Α ΣΤΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΘΣΑ (TMX) 

1 Β' ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ 270 x 405 εκ. 15 

2 Γ' ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ 200 x 300 εκ. 15 

3 Δ' ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ 120 x 200 εκ. 50 

4 Δ' ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΘΜΑΙΑ 120 x 200 εκ. 5 

5 Ε' ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ 135 x 90 εκ. 20 

6 Η' ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ 045 x 070 εκ. 50 

7 ΗΑ' ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ 035 x 050 εκ. 50 

 

V. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Μορφι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΑΙΑ : Με εννζα ιςοπαχείσ, οριηόντιεσ και εναλλαςςόμενεσ 
λευκζσ και κυανζσ παράλλθλεσ λωρίδεσ, κακϊσ και λευκό ςταυρό μζςα ςε ζνα 
κυανό τετράγωνο ςτο πάνω προΐςτιο μζροσ. 

 Μορφι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΑΙΑ : H ςθμαία τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ , είναι ςθμαία 
με μπλε φόντο επί τθσ οποίασ φζρονται δϊδεκα χρυςοί αςτζρεσ ςε κυκλικι 
διάταξθ. Αποτελεί, ςε επίςθμο επίπεδο, τθ ςθμαία και το ζμβλθμα του υμβουλίου 
τθσ Ευρϊπθσ (τΕ) και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). 

Οι ςθμαίεσ να είναι από φφαςμα πολυεςτζρα 100% βάρουσ 100 - 120gr/m2 , άριςτθσ 
ποιότθτασ, με χαρακτθριςτικι φφανςθ για να διαπερνά ο αζρασ και κα πρζπει να είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ φφαςμα για όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (ιλιοσ, αζρασ, βροχι κλπ). 

Σα προμθκευόμενα είδθ κα πρζπει να αποτελοφνται από ςυςτατικά υψθλϊν 
προδιαγραφϊν και υφάςματα υψθλισ αντοχισ, ανεξίτθλεσ βαφζσ, νιματα μεγάλθσ 
ανκεκτικότθτασ . Σο γάηωμα τουσ να γίνεται με πολυεςτερικζσ κλωςτζσ και με τετραπλό γαηί 



 

ςτισ γωνίεσ για ακόμθ περιςςότερθ ενίςχυςθ. Σζλοσ, ο ιμάντασ να είναι πολυεςτερικόσ 
όπωσ και οι κρίκοι. 

Θα παραδοκοφν κακαρζσ, διπλωμζνεσ και ςυςκευαςμζνεσ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ νάιλον 
προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ και χάρτινων κυτίων. 

VΙ. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ 

Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ΑΠ.Τ.Α. που βρίςκονται ςτο κτίριο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ., Ακτι 
Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιάσ. Θ μεταφορά και παράδοςθ των 
υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.  

VIΙ. XΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν δεν κα ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από 
τθν επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
VIII. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
 
Θ οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει με βεβαίωςθ εκδοκείςα από τθν 
επιςπεφδουςα Τπθρεςία, ιτοι ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΠ.  

 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ 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) Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

 β) Θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π.Σϋ),  

 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΑΙΩΝ», 

 δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (28-07-2021), 

 ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα, 

 Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ 
«ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα 
είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα 
περιζχουν τα κάτωκι : 

 1. τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο 

και δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του 

προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα 

δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr). 

   2. τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί 
ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι : 

 -Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν. 

 -Θ 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.  

 -Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό % ςτο οποίο υπάγονται τα υπό προμικεια είδθ.  

             -Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (όχι μικρότεροσ των  τεςςάρων  μθνϊν) 

        Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουκεί : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ  ΣΤΠΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 
(ΣΜΧ) 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

  

 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  

 

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, 
αποςφραγίηεται και θ οικονομικι προςφορά. 

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 

 Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ 
μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ) 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΘ» και τον τίτλο τθσ προμικειασ, 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 (Αϋ 147). 

 Θ 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 (Αϋ 147), θ 
ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του 
άρκρου 80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, 
δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr). 



 

 B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το 
οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ 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), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 


