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ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο,   Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
 πλεηαηξηζκνί)   ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
   TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
   Σει. 2821026781 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ (2)   Φ.600.1/451/74774  
   .1761     
   Υαληά,24  επ  20 
ΘΕΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ : Τπ’ Αξηζκ. 454/2020 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε : 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνύ ησλ ΔΓ». 
 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ». 
 
  γ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
«Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
  
  δ. Σν ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο 
ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
        προσκαλούμε  
 
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα- κεηαθνξά 
πιηθώλ ζε ρώξν ηνπ ΠΒΚ θαζώο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 
πεξηκεηξηθνύ δηθηύνπ θσηηζκνύ ηνπ Υώξνπ Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηε 
ζπλεκκέλε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Ο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ 
πξνκήζεηα πιηθώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ είλαη όπσο παξαθάησ: 
 
   α. ΣΜΗΜΑ «Α»: Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ηζηώλ, νθηώ ρηιηάδεο εθαηόλ 
εμήληα επξώ (8.160,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
   β. ΣΜΗΜΑ «Β»: Γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ, ηξεηο 
ρηιηάδεο νγδόληα επξώ (3.080,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
   γ.   ΣΜΗΜΑ «Γ»: Γηα ηελ πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ρίιηα εθαηό 
ζαξάληα επξώ (1.140,00), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
   δ.   ΣΜΗΜΑ «Γ»: Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο δηθηύνπ 
νδνθσηηζκνύ, επηά ρηιηάδεο εμαθόζηα είθνζη επξώ (7.620,00), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα 
ρσξηζηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δύλαηαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο (1) ηκήκαηνο. 
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  2. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο 
ζα θαηαζέζνπλ ζε μερσξηζηό θάθειν ηα έγγξαθα ηεο παξ. 3.1.2. ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο. 
 
 3. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε 07 Οκτ 20 θαη ώξα 14:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα απνζηείινπλ 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: cpb@namfi.gr 
 
 4. Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
 
 5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζην 1.γ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο 
κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο ή ππεύζπλε δήισζε, πνπ λα  πξνθύπηεη, όηη  
δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
ζηα πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηό. 
 
 6. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/Σ, Τπιγόο (ΤΠ) 
Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή, ηει. 2821026781. 

 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 
1. Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
 
 

               Τπηγνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 

  

  

Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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