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ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Σεληώλ) 
 
ΧΕΣ.:  α.   Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ  
    Δ.Γ.» 
  β.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
    Τπεξεζηώλ» 
  γ.   ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
    Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.   Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
    20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
    πκβάζεσλ» 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 257/22 Commitment ΠΒΚ 
  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 407/22 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ θαη 
    
  β. Σα (ε) θαη (ζη) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν, λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ», πνπ αθνξά ζηελ 
«Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Σέληαο ζηνλ Δμώζηε ηεο Λέζρεο ΠΒΚ, ΑΣΔΡΙΑ»,  
(ΣΜΗΜΑ Α) θαη ηελ «Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Σέληαο Έκπξνζζελ ηνπ Ιεξνύ 
Νανύ Αγ. Βαξβάξαο ζηνλ ηξαησληζκό ηνπ ΠΒΚ», (ΣΜΗΜΑ Β), ρσξίο ΦΠΑ. Ο 
ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ηεληώλ 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (14.600,00€), 
ρσξίο ΦΠΑ. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο 
Σερληθέο Πεξηγξαθέο ησλ Παξαξηεκάησλ «Α» θαη «Β» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β, 
αληίζηνηρα. 
   
 2.  Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο 
δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
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 3.  Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 5 Απγνύζηνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  
κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

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

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ». 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά θαη γηα ηα 
δύν Σκήκαηα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα ππεξβαίλεηαη ν ζπλνιηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 
ηνπο πξνζθνξά λα ππνβάινπλ ηα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Α» θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β 
αληίζηνηρα. Πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα δύν Σκήκαηα θαη 
πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζα απνξξίπηνληαη. 
 
 6. Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα ελόο (1) κήλα από ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη 
ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν ζα απνξξίπηεηαη σο κε 
θαλνληθή. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν 
ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
 8. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/
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 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, Σκεκαηάξρεο 
ΣΠ/ΓΠ/Γ΄Κ/ΠΒΚ, ηειέθ. 28210-26775 θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(email): tm.prom@namfi.gr. 
 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Σερληθή Πεξηγξαθή γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Σέληαο ζηνλ Δμώζηε 

ηεο Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» 
«Β» Σερληθή Πεξηγξαθή γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Σέληαο Έκπξνζζελ 

ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγ. Βαξβάξαο ζηνλ ηξαησληζκό ηνπ ΠΒΚ 
«Γ»  ρέδην ύκβαζεο  
«Γ» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ, Γ΄Κ/ΓΠ 
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