
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι : Αναθέτουσα Αρχή 

Ι. 1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: Πεδίο Βολής Κρήτης 

Ταχ. Διεύθυνση: Παζινός Ακρωτηρίου Χανίων ΤΚ 73100 

Πόλη: Χανιά Κωδικός NUTS: GR434 Ταχ. Κωδικός: 73100 Χώρα: Ελλάδα 

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αντισμήναρχος (ΜΕ) Αντύπας Ταρακτσής 
........................................Υπολοχαγός (ΜΧ) Δημήτριος Ζουμπούλης 
                                         Μ.Υ. (ΠΕ) Μηχ. Αικ. Μαρκετάκη   

Τηλέφωνο:2821026902 
Τηλέφωνο:2821026906 
Τηλέφωνο:2821026903 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: suppdivision@namfi.gr Φαξ:2821066055 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο 
Γενική διεύθυνση: www.namfi.gr 

 

Ι. 2) Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στη διεύθυνση : www.namfi.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερόμενη διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται 
Στην προαναφερθείσα διεύθυνση  
α) με κατάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
β)με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή  
γ) με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στην κεντρική γραμματεία του ΠΒΚ. 

 

Ι.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

     Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Πεδίο Βολής Κρήτης 

 

Ι. 4) Κύρια Δραστηριότητα 

      Άμυνα και εκπαίδευση  
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Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο 

ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης 

ΙΙ.1.1) Τίτλος: Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών κτηρίων 
Μ-621 και Μ-633 στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ 

Αριθμός αναφοράς: ΠΒΚ-20-01 

ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45442100-8 

II.1.3) Είδος σύμβασης: Έργα 

ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: συντήρηση των χρώσεων των εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών 
στα διώροφα κτίρια διαμονής προσωπικού Μ-621 και Μ-633 εντός του Στρατωνισμού του ΠΒΚ 
στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων. 
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 Νόμισμα: Ευρώ 

ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

 

ΙΙ.2) Περιγραφή 

ΙΙ.2.1) Τίτλος: Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών κτηρίων 
Μ-621 και Μ-633 στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ 

Αριθμός αναφοράς: ΠΒΚ-20-01 

ΙΙ.2.2) Επιπλέον κωδικός (-οι) CPV: ----- 

ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: GR434 

ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης  
Προβλέπεται η συντήρηση των χρώσεων των εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών στα διώροφα 
κτίρια διαμονής προσωπικού Μ-621 και Μ-633 εντός του Στρατωνισμού του ΠΒΚ στον Παζινό 
Ακρωτηρίου Χανίων. Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: προεργασίες –ικριώματα, 
καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων δομικών στοιχείων, καθαιρέσεις επιχρισμάτων, αποκατάσταση 
διατομών σκυροδέματος, αποκατάσταση επιχρισμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωματισμών, 
χρωματισμοί επιχρισμένων και μεταλλικών επιφανειών. 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη Αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 Νόμισμα: Ευρώ 

ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβαση 
Διάρκεια σε ημερολογιακές ημέρες: 180 

ΙΙ.2.8) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν (πλην της περίπτωσης ανοικτών διαδικασιών) 
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία 

ΙΙ.2.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 
Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ 

ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

Δεν απαιτείται 

ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή /και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΟΧΙ.  

ΙΙ.2.13) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Χωρών Χρηστών ΠΒΚ (ΝΑΤΟ) 
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Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές 

πληροφορίες 

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή 

στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
 

ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 
Ως παράγραφος ΙΙΙ.1.1) 
 

ΙΙΙ.1.4) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 

Δεν προβλέπεται 
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Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή (με συνοπτικό διαγωνισμό) 

 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία: 20/10/2020, Τοπική ώρα: 10:00πμ 

IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούνα να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια της προσφοράς: 

Διάρκεια σε μήνες: έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 20/10/2020, Τοπική ώρα:10:00πμ, Τόπος: γραφείο Δνσης Εγκαταστάσεων στο  κτίριο 
Μ-502 στο Διοικητήριο του ΠΒΚ, που βρίσκεται στο στρατόπεδο της 115 Πτέρυγα Μάχης, στον 
Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων.  
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2821026902, --6, -3, FAX επικοινωνίας 2821066055, e-mail 
suppdivision@namfi.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Αντισμήναρχος (ΜΕ) Αντύπας 
Ταρακτσής, Υπολοχαγός (ΜΧ) Δημήτριος Ζουμπούλης  και η  Μ.Υ . (ΠΕ) Μηχ. Αικατερίνη 
Μαρκετάκη. 
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: ΟΧΙ 

 

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 

Δεν προβλέπονται ηλεκτρονικές ροές εργασίας 

 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

------ 
 

VI.4) Διαδικασία ενστάσεων 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τη διαδικασία ενστάσεων 

Επίσημη επωνυμία: Πεδίο Βολής Κρήτης 

Ταχ. Διεύθυνση: Παζινός Ακρωτηρίου Χανίων ΤΚ 73100 

Πόλη: Χανιά Κωδικός NUTS: GR434 Ταχ. Κωδικός: 73100 Χώρα: Ελλάδα 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: suppdivision@namfi.gr Τηλ.:2821026902,-03 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.namfi.gr Φαξ:2821066055 

VI.4.2) Υποβολή ενστάσεων 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για τις ενστάσεις: Επιτροπή Διαγωνισμού 
Έργου 

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή ενστάσεων 

Επίσημη επωνυμία: Πεδίο Βολής Κρήτης 

Ταχ. Διεύθυνση: Παζινός Ακρωτηρίου Χανίων ΤΚ 73100 

Πόλη: Χανιά Κωδικός NUTS: GR434 Ταχ. Κωδικός: 73100 Χώρα: Ελλάδα 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: suppdivision@namfi.gr Τηλ.:2821026902,-06,-03 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.namfi.gr Φαξ:2821066055 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.  Φ.916/ΑΔ.74963/Σ.1843/05-10-2020/ΠΒΚ απόφαση 
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