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ΠΡΟΣ : ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)

Πίνακας Αποδεκτών TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.600.1/243/94385
Σ.1411

ΚΟΙΝ : Τηλ. 28210 26775
Χανιά, 17 Αυγ 21

ΘΕΜΑ : Προμήθειες - Συμβάσεις

ΣΧΕΤ : α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»
γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα

Υλοποίησης Προμηθειών»
δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20

«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων»

ε. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του
Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες
Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας
και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία»

στ. Φ.600.1/668/90046/Σ.16/23 Δεκ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
ζ. Υπ’ Αριθμ. 234/21 Commitment ΠΒΚ
η. Υπ’ Αριθμ. 381/21 Commitment ΠΒΚ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών

β. Τα (ζ) και (η) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της
υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,
σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Β», που αφορά στην
προμήθεια λευκών ειδών (ΤΜΗΜΑ Α) και στρωμάτων κρεβατιού (ΤΜΗΜΑ Β)
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Υλικών του Παραρτήματος «Α».

2. Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης.

3. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των
λευκών ειδών (ΤΜΗΜΑ Α) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ
(2.700,00€), χωρίς ΦΠΑ και των στρωμάτων (ΤΜΗΜΑ Β) ορίζεται στο ποσό των
εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β)
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σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

4. Δύναται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά για μεμονωμένα
Τμήματα της πρόσκλησης ή και για το σύνολο των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει οι προσφορές να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών του κάθε
Τμήματος και να μην υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του. Ειδικότερα με την
προσφορά για το ΤΜΗΜΑ Β να υποβληθεί Prospectus του προσφερόμενου
υλικού.

. 5. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών
ορίζεται η 30 Αυγ 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

7. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία
οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή
υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του (β) σχετικού.

8. Τα Επιμελητήρια Χανίων, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

9. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη
Άννα, τηλ. 2821026775.

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Προδιαγραφές Υλικών
«Β» Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄ΚΥΠ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης
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ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αυγ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/243/94385/Σ.1411

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
Σεντόνι (ΤΕΜΑΧΙΑ 400)

 Είδος: Μονό
 Διαστάσεις: 160x270cm
 Χρώμα: Λευκό
 Ύφασμα: Βαμβάκι τουλάχιστον 50%, πολυεστέρας
 Ύφανση: Περίπου 144 κλωστές
Μαξιλαροθήκη (ΤΕΜΑΧΙΑ 200)

 Είδος: Μονή
 Διαστάσεις: 50x70cm
 Χρώμα: Λευκό
 Ύφασμα: Βαμβάκι τουλάχιστον 50%, πολυεστέρας
 Ύφανση: Περίπου 144 κλωστές
Κουβέρτα (ΤΕΜΑΧΙΑ 25)

 Είδος: Μονή
 Διαστάσεις: 160x220cm
 Χρώμα: Καμηλό
 Ύφασμα: Ακρυλική 88% περίπου, βαμβάκι 6% περίπου, πολυεστέρας 6%
περίπου
 Βάρος: Τουλάχιστον 650γρ.
Πετσέτα Σώματος (ΤΕΜΑΧΙΑ 45)

 Διαστάσεις: 160x80cm
 Χρώμα: Λευκό
 Ύφασμα: Βαμβάκι 100%
 Ύφανση: Δίκλωνη
 Νήμα: Πεννιέ,
 Βάρος: Τουλάχιστον 450γρ.
Πετσέτα Προσώπου (ΤΕΜΑΧΙΑ 45)

 Διαστάσεις: 50x100cm
 Χρώμα: Λευκό
 Ύφασμα: Βαμβάκι 100%
 Ύφανση: Δίκλωνη
 Νήμα: Πεννιέ
 Βάρος: Τουλάχιστον 350γρ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α: 2.700,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 68)

 Στρώμα μονό
 Διαστάσεις: 90x190x14εκ
 Ελατήρια: Τουλάχιστον 108/m πάχους 2,30mm
 Ύφασμα plp
 Ατσάλινη λάμα περιμετρικά
 Ένα (1) φύλλο κετσέ συνθετικό από κάθε πλευρά
 Ένα (1) φύλλο foam 1 cm Νο 250 από κάθε πλευρά
 Ένα (1) φύλλο βάτα πολυεστερικά 200gr/m από κάθε πλευρά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: 9.180,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Υπεύθυνος σύνταξης προδιαγραφών: Σμρος (Ε) Θωμάς Νταμπούρης
Γ΄ΚΥΠ/ΔΠΥ/ΤΥΔΣ, Τηλ: 2821026776

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17 Αυγ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΦΟ
ΔΓΗ Φ.600.1/243/94385/Σ.1411

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……/2021

Σύμβαση με αριθμό ………/2021

Για την προμήθεια ………………………………………………………………..

Σήμερα ημέρα …….………….. μηνός …….………….. του έτους 2021 και ώρα
………… στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια της νόμιμου εκπροσώπου του, Τχη
(Ο) Αλεξάνδρας Παππά, Δντριας ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ.

2. Η εταιρία ………………. με ΑΦΜ ………………. δια του νομίμου
εκπροσώπου της ………………. συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα
παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.1/……../…………/Σ………../………… 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης
του Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία ………………. με
ΑΦΜ ………………., που θα καλείται στο εξής «Προμηθευτής», και στο ΠΕΔΙΟ
ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η προμήθεια
……….., στο εξής «συμβατικά υλικά», από τον προμηθευτή για τις ανάγκες του
ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Προσθήκης «1». Βρίσκονται
δε σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

2. Το συνολικό κόστος της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των
………………. ευρώ (………………. €), χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια σύμβασης

1. Η παραλαβή των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών
από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Η παραλαβή των υλικών της
σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή του ΠΒΚ.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται με απόφαση του Διοικητή
του ΠΒΚ, να παραταθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
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Ν. 4412/16. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά
τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης
των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ  3
Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του υλικού διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος παρουσία του προμηθευτή.

3. Από την επιτροπή παραλαβής συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) το οποίο κοινοποιείται στον προμηθευτή.

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό,
αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα
συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση.

ΑΡΘΡΟ 4
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

1. Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών (άρθρο 207 Ν.4412/2016). Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, με απόφαση του
Διοικητή του ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δύναται να
εγκριθεί η αντικατάστασή των με άλλα, τα οποία να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν
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η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμός και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρο 213 Ν.4412/16).
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά μέσα στην ταχθείσα προθεσμία
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση αντιστοίχου υλικού και αφού αυτό παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει το υλικό που
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής του νέου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, το οποίο θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5)
ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ,
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε το υλικό που απορρίφτηκε,
το ΠΒΚ δύναται να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση αυτού, κατά τα ισχύοντα.

3. Με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του
υλικού που απορρίφθηκε πριν από την αντικατάστασή του, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση η οποία να καλύπτει την τυχόν
καταβληθείσα αξία του υλικού που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ  6
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του το οποίο απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε το συμβατικό είδος, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του
παρόντος.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του προμηθευτή από
σύμβαση κατά τις περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο προμηθευτής, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση,
παρήλθε, χωρίς ο προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, όταν:

α. Τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του ΠΒΚ.
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./.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

για πληρωμή προμηθευτή

1. Η πληρωμή των τιμολογίων στον Προμηθευτή θα γίνει σε ΕΥΡΩ από
την Κεντρική Υπηρεσία Χρηματικού του Δ΄ ΚΟΥ/ΠΒΚ με την προσκόμιση των
παρακάτω δικαιολογητικών με μέριμνα της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής με
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών-δελτίο αποστολής.

β. Πρωτόκολλο ελέγχου και παραλαβής του των υλικών (με
μέριμνα του ΠΒΚ).

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη
χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης).

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται ο αριθμός
ΙΒΑΝ λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του τελικού
πληρωτέου ποσού.

ζ. COMMITMENT (με μέριμνα του ΠΒΚ).

η. ΔΔΥ (με μέριμνα του ΠΒΚ).

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Π. 4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και
επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 4% για την προμήθεια των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 8
Ανωτέρα βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται εντός είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9
Τελικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε
οποιονδήποτε τρίτο.,

2. Η παρούσα σύμβαση:
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α. Κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το
οποίο συσχετίζεται (Προσφορά, Απόφαση Κατακύρωσης κλπ) εκτός από φανερά
σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο
συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά
την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα
αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο
προμηθευτής.

γ. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση
εφαρμόζονται οι διατάξεις του N.4412/2016 και της ισχύουσας ελληνικής –
κοινοτικής νομοθεσίας.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ  Π.Β.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Πίνακας Υλικών

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17 Αυγ 21

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/243/94385/Σ.1411

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ.)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€, ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(€, ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

……. …………………. ……. ……. …….

……. …………………. ……. ……. …….
……. …………………. ……. ……. …….
……. …………………. ……. ……. …….
……. …………………. ……. ……. …….
……. …………………. ……. ……. …….

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) …….

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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