
 

 

 

 

 

ΠΡΟ:  Κάζε Δλδηαθεξόκελν   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
      ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3  
       TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
     Σει. 28210 26775 
ΚΟΙΝ.:  ΠΒΚ/Α΄ΚΔ, Γ΄ΚΤΠ, Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ   Φ.600.1/334/95489              
     .1831   
     Υαληά, 11 Οθη 21 
  
ΘΕΜΑ:   Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
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. Ν.4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, Απινπνίεζε θαη Αλακόξθσζε 
    ηνπ Ρπζκηζηηθνύ Πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ,   
    Δηδηθόηεξεο Ρπζκίζεηο Πξνκεζεηώλ ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο  
    θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηηο  
    Τπνδνκέο θαη ηελ Τγεία» 
   ζη.  Φ.810.15/93052/.980/10 Ινπλ 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠΡΟ 
 

1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
    α.   Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ 
 
    β.   Σν (ζη) ζρεηηθό κε ην νπνίν αλαιήθζεθε ε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο κε πόζηκνπ λεξνύ ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.2 ζην 
Βαζηιηθό Ηξαθιείνπ, ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ (γηα ηα 2+1 έηε ηεο 
ζύκβαζεο) έληεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ (11.625,00€) ρσξίο ΦΠΑ 
(ΣΜΗΜΑ «Α») θαη ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν.4 ζηε Θήξα, ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ έληεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ (11.625,00€) 
ρσξίο ΦΠΑ (ΣΜΗΜΑ «Β»). Γύλαηαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά 
γηα έλα ή θαη γηα ηα δύν Σκήκαηα. 
 
  2.   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 βάζεη ηηκήο.  
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  3.   Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζήο ηεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, έπεηηα από ηε ζύκθσλε 
γλώκε θαη ησλ κεξώλ. 
 
   4.   Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β».  
 

5.  Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε Σξίηε 26 Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο  κπνξεί 
λα απνζηείιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 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: tm.prom@namfi.gr 
 

6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο 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 ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο 
ή ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 
   δ.  Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 

7.   Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 

 Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο  
«Β»  Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  11 Οθη 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/334/95489/.1831     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό          /2021 
     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο κε πόζηκνπ λεξνύ, ζηνλ ηαζκό 
Ραληάξ Νν. ….. ηνπ ΠΒΚ, ζην …………... 
 
ήκεξα εκέξα ……………………. κελόο  ………………….. ηνπ έηνπο 2021 θαη 

ώξα …………., ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 2. Η εηαηξεία ………………… κε ΑΦΜ …………………… δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο …………………………., ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία 

ηα παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 
 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/…../……/………/………. 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή 
ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία …………………. κε ΑΦΜ 
………….. πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ 
ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ 
κεηαθνξάο κε πόζηκνπ λεξνύ ζηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν. ….. ηνπ ΠΒΚ, ζην 
………….. από ηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. 
 
 2. Σν θόζηνο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ππνινγίδεηαη ζηα ………… επξώ 
(………… €) ηε δηαδξνκή (κεηαθνξά …… θπβηθώλ κέηξσλ) θαη κέγηζηε 
εθηηκώκελε αμία ………………… επξώ (………… €), ρσξίο ΦΠΑ.   

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ - Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
 

1. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε κε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηζρύνο ηελ 1ε Ιαλ 22 θαη δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο 
κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ. Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη 
ηκεκαηηθά έπεηηα από  παξαγγειία πνπ ζα ηίζεηαη από ηνλ ηαζκό Ραληάξ Νν…. 
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Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ 
εκέξα παξαγγειίαο πνπ ηνπ ηέζεθε.  

 
ΑΡΘΡΟ  3 

Παξαιαβή ππεξεζηώλ 
 
 1.  Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηεο ππεξεζίεο, 
αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο – Κήξπμε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξεθθιίλεη από ηα αλαγξαθόκελα 
ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη θπξώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 203, 217 θαη 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

2. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από 
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ύζηεξα από ζρεηηθό 
αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ 
αλαδόρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 
δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 
 

3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηάκεζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα. 

 
 β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξόζεζκα, 

 
 γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη 

αλεμάξηεηεο από ηηο επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
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πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί 
πιήξσο. 

 δ. ηπρόλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα πιεκκειή 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, εθόζνλ πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεύρε. Σν ζύλνιν ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ απηήο ηεο πεξίπησζεο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο εάλ αηηηνινγεκέλα ε 
αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη άιισο. 

 
4. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ 

ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. 
 

5. Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ην ΠΒΚ ην δηθαίσκα λα 
θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θήξπμεο ηνπ 
αλαδόρνπ έθπησηνπ εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ην δηθαηνινγνύλ βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
6. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηηο 

πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή 
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή όριεζε, ε νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο 
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή 
ηνπ. Η ηαζζόκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε 
πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 
 

 1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ζα γίλεηαη από ηελ Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ 
ηνπ ηαζκνύ Ραληάξ Νν. ….. ηνπ ΠΒΚ, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθώλ: 
 
  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 
  δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε εθθαζαξη-
ζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην). 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ. 
 
  ζη. COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
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 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη 
επηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 
 
 3. Καηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ Φ.Δ. ζα ρνξεγείηαη από ην ΠΒΚ ζηνλ 
Αλάδνρν ε πξνβιεπόκελε βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Αλσηέξα Βία 

 
 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη (20) 
εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην.  
 
 2. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Καηαθύξσζεο θ.ιπ.) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/Γ’ ΚΟΤ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
αλάδνρνο. 
 
 3. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ επζύλεηαη 
νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ρξόλν 
παξάδνζεο ησλ ππεξεζηώλ. 
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 4. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
                                                                        ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  11 Οθη 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/334/95489/.1831    
        
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 
 ……………………………………………… 

 
 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 
 ……………………………………………… 

 
 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

 
Σηκή Προζθοράς: 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΤΒΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΙΜΗ  
ΜΟΝΑΓΟ/ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ (€, 

χωρίς ΦΠΑ)  

Μεηαθορά κε 
πόζηκοσ λερού 
ζηολ ηαζκό 

Ραληάρ Νο…….  

Γροκοιόγηο …………….. …………….. 

 

Τπογραφή Οικονομικού Φορέα 

………………………………. 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  

   




