
 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 

Πίλαθαο Απνδεθηώλ   ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  
  TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210 26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/128/94321                     
     .848          
     Υαληά, 30 Μαΐ 22 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Πξνκήζεηα Τιηθώλ Μεραλνξγάλσζεο) 
 
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.  Φ.600.1/398/96188/.2052/17 Ννε 21/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ 
  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 485/21 Commitment ΠΒΚ 
  δ.  Τπ’ Αξηζκ. 139/22 Commitment ΠΒΚ 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 143/22 Commitment ΠΒΚ 
  ζ.  Φ.600.163/65/93414/.542/01 Απξ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
  η.  Φ.600.163/112/94072/.752/16 Μαΐ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ. 
    
  β. Σα (ζη) έσο (ε) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε 
ηεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ θαη 
 
  γ. Σε (η) ζρεηηθή απόθαζε κε ηελ νπνία καηαηώζεθε ε δηαδηθαζία 
ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ηεο (ζ) όκνηαο πξόζθιεζεο, 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν, λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κεραλνξγάλσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Ο ζπλνιηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο πιηθώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δεθαέμη ρηιηάδσλ 
επηαθνζίσλ εμήληα ηξηώλ επξώ (16.763,00€) ρσξίο ΦΠΑ. 
   
 2.  Η πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ζαξάληα πέληε 
(45) 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 10 Ινπλίνπ 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 πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ ηξηώλ  
Οκάδσλ, όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» θαη λα κελ 
ππεξβαίλνπλ ηνπο επί κέξνπο ηεζέληεο πξνϋπνινγηζκνύο. Πξνζθνξέο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ ηξηώλ Οκάδσλ ή πξνζθνξέο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό θάζε Οκάδαο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
 6. 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. 
 
 7. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 8. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε 2ε 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (ε) ζρεηηθνύ. 
 
 
 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/
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 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα Σκρεο Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηώλ 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»  Πίλαθαο Τιηθώλ 
«Β»  ρέδην ύκβαζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα Τιηθώλ Μεραλνξγάλσζεο  
«Γ» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Α΄Κ-Γ΄Κ/ΓΠ 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr




  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & 
ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
       30 Μαΐ 22 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/128/94321/.848         
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΩΝ 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟ. (ΣΔΜ.) 

ΟΜΑΓΑ Α 

1 

Midi Tower κε πιατλό παξάζπξν απν tempered glass, 
ζπκβαηέο κεηξηθέο ATX, mini ITX,Micro ATX, Extended 
ATX θαη ειάρηζην κήθνο θάξηαο γξαθηθώλ 380 mm. 
Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο θαισδίσλ. Να ππνζηεξίδεηαη από 
ηνπιάρηζηνλ 3 ανεμιζηήπερ ζηελ πξόζνςε, 2 
ανεμιζηήπερ ζην πάλσ κέξνο θαη 1 ζην πίζσ κέξνο 

15 

2 
SATA7-Pin SATA III male - 7-Pin SATA III male Cable 
0.5m 

15 

3 

ΜΝΗΜΔ 16GB DDR4 RAM κε 2 Modules (2x8GB) θαη 
πρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 3200MHz γηα Desktop, κέγεζνο 
DIMM, κε CAS Latency 16 θαη πιήζνο modules 2 

15 

4 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ 550W Full Wired  κε πηζηνπνίεζε 80 
Plus Bronze, κε κήθνο 125 mm θαη ελζσκαησκέλν 
ανεμιζηήπα 120 mm. Να δηαζέηεη πξνζηαζία Ηζρύνο Over 
Power Protection (OPP), Over Temperature Protection 
(OTP), Over Voltage Protection (OVP), Short Circuit 
Protection (SCP), Under Voltage Protection (UVP) 

10 

5 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ 650W Full modular ηύπνπ ATX κε 
πηζηνπνίεζε 80 Plus Gold, κε  δηάζηαζε ανεμιζηήπα 135 
mm. Να παξέρεη ηα θάησζη: Πξνζηαζία Ηζρύνο Over Power 
Protection (OPP), Over Temperature Protection (OTP), 
Over Voltage Protection (OVP), Short Circuit Protection 
(SCP), Under Voltage Protection (UVP) 

5 

6 

Motherboard μεγέθοςρ ATX, ηύπνπ Desktop, λα 
ππνζηεξίδεη Δπεμεξγαζηέο Intel θαη κνληέια i3, i5, i7, i9. 
Socket 1200. πκβαηό chipset Intel Z490. Να ππνζηεξίδεη 
ηύπν κλήκεο DDR4, ειάρηζην πιήζνο 4 DIMM Slots. 
Σαρύηεηέο κλήκεο 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 
MHz,  3300OC MHz, 3400OC MHz, 3466OC MHz, 
3600OC MHz, 3733OC MHz, 3866OC MHz, 4000OC MHz, 
4133OC MHz, 4200OC MHz, 4266OC MHz, 4300OC MHz, 
4400OC MHz, 4533OC MHz, 4600OC MHz, 4800OC MHz. 
Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο κλήκεο Dual Channel. Να δηαζέηεη 
PCI Express x16 3.0 ηνπιάρηζηνλ 2 slots, πιήζνο SATA III 
6Gb/s ηνπιάρηζηνλ 6 ports, λα δηαζέηεη Μ.2 ηνπιάρηζηνλ 2 
Θύξεο PCIe 3.0. Να δηαζέηεη USB - A ηνπιάρηζηνλ 3 ζύξεο 

5 
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USB 3.2 θαζώο θαη 1 έξοδο USB – C. Να δηαζέηεη 1 port 
LAN, ζύξα Displayport, HDMI. Να έρεη δπλαηόηεηα 
Parallel Processing Technology κε 2-Way CrossFireX. Να 
δηαζέηεη θαλάιη κάπηαρ ήσος 7.1.  

7 

Motherboard μεγέθοςρ Micro ATX, ηύπνπ Desktop, 
Τπνζηεξηδόκελνη Δπεμεξγαζηέο Intel θαη κνληέια i3, i5, i7, 
i9. Socket 1200. πκβαηό chipset Intel B460. Να 
ππνζηεξίδεη ηύπν μνήμηρ DDR4, ειάρηζην πιήζνο 4 
DIMM Slots. Σαρύηεηεο κλήκεο 2133 MHz, 2400 MHz, 
2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz. Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο 
κλήκεο Dual Channel. Να δηαζέηεη PCI Express x16 3.0 
ηνπιάρηζηνλ 1 slots, Πιήζνο SATA III 6Gb/s  ηνπιάρηζηνλ 
6 ports, λα δηαζέηεη Μ.2 ηνπιάρηζηνλ 2 Θύξεο PCIe 3.0. Να 
δηαζέηεη USB - A κε ηνπιάρηζηνλ 4 ζύξεο USB 3.2, θαη 
USB -C ηνπιάρηζηνλ 1 ζύξα. Να δηαζέηεη 1 port LAN, 
HDMI. Να δηαζέηεη θαλάιη κάπηαρ ήσος 7.1.  

10 

8 

Intel Core i5-10400 2.9GHz Δπεμεξγαζηήο 6 Ππξήλσλ γηα 
Socket 1200 κε ενζωμαηωμένα γπαθικά θαη ζε Κνπηί κε 
Φύθηξα 

15 

9 SSD 120 GB  5 

10 
SSD 500 GB κε Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο SATA III, Read 
Speed 560 MB/s, Write Speed 530 MB/s 

13 

11 SSD 1 TB 2 

12 Σποθοδοηικά Η/Τ 450 WATT 10 

13 Πληκηπολόγιο (ΓΛΧΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ: Διιεληθό) 20 

14 
Κάμεπα Η/Τ με μικπόθωνο,αλάιπζε(1920x1080 FHD),  
30 FPS, ΓΧΝΗΑ ΛΖΦΖ 65 κνίξεο  

10 

15 USB 3.0 EXTENSION USB-A male USB -A-female 3 m 5 

16 USB 3.0 EXTENSION USB-A male USB -A-female 10 m 1 

17 USB STICK 16 GB 5 

18 Μπαηαπία UPS κε Υσξεηηθόηεηα 9Ah θαη Σάζε 12V 15 

19 

MONITOR κε ειάρηζην δηαγώλην  23.8" FHD, κε ειάρηζηε 
αλάιπζε 1920x1080 θαη ειάρηζην ξπζκό αλαλέσζεο 60HZ, 
αληίζεζε 1000:1, κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο (GTG): 5ms 
θαη ηύπνο ζύλδεζεο HDMI, VGA. 

5 

20 USB STICK 64 GB 5 

21 HDMI 2.1 θαιώδην 20 m male-male 2 

22 HDMI 2.1 θαιώδην 2 m male-male 13 

23 
Οθόνη Η/Τ 27" 2560x1440 κε ξπζκό αλαλέσζεο 144 ΖΕ 
κε HDR10 θαη θπξηόηεηα 1000R 

5 

24 DVD-R 4.7 GB παθέην 100 ηεκ 2 

25 HDMI Splitter 1 in 2 out, κε ππνζηήξημε 4K 5 

26 
Cable DisplayPort  male - DisplayPort male 2m κε 
ππνζηήξημε αλάιπζεο εώο 3840 x 2160 @ 60HZ 

6 

27 
KVM Aten 2 port USB VGA Cable KVM SWITCH with 
remote selector  

10 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α: 12.228,00 € (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 
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ΟΜΑΓΑ Β 

1 

Laptop κε επεμεξγαζηή  i5 10 εο γεληάο ή amd ryzen 7 
κνληέινπ 3700 u. Οζόλε κε δηαγώλην 15,6 ηληζώλ θαη 
αλάιπζεο 1920x1080 δπλαηόηεηαο full HD. Να δηαζέηεη 
ειάρηζηε κλήκε 8 GB ηύπνπ DDR4, ν ζθιεξόο δίζθνο λα 
έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 256 GB ηύπνπ SSD. 
Δπίζεο λα δηαζέηεη ζπλδεζηκόηεηα bluetooth, HDMI, USB 
2.0, USB 3.1, WIFI, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10 
Home 

1 

2 

Laptop κε επεμεξγαζηή  i3 10 εο γεληάο ή amd ryzen 3 
κνληέινπ 3250 u. Οζόλε κε δηαγώλην 15,6 ηληζώλ θαη 
αλάιπζεο 1920x1080 δπλαηόηεηαο full HD. Να δηαζέηεη 
ειάρηζηε κλήκε 8 GB ηύπνπ DDR4, ν ζθιεξόο δίζθνο λα 
έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 256 GB ηύπνπ SSD, 
ζπλδεζηκόηεηα bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.1, WIFI, 
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10 Home 

1 

3 

UPS κε ηζρύ (VA) 1000 VA ηζρύ (watt) 600 w, κεγέζνπο 
tower θαη αληνρήο 5,5 minute. Να δηαζέηεη ζπλδεζηκόηεηα 
πξίδεο AC: 2 θαη ηύπν πξίδαο schuco.  

1 

4 

Monitor  κε ειάρηζην δηαγώλην  23.8" FHD, κε ειάρηζηε 
αλάιπζε 1920x1080 θαη ειάρηζην ξπζκό αλαλέσζεο 60HZ, 
αληίζεζε 1000:1, κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο (GTG): 5ms 
θαη ηύπνο ζύλδεζεο HDMI, VGA. 

  
1 

5 

Desktop  κε επεμεξγαζηή  i3 11εο γεληάο κε 
ελζσκαησκέλα γξαθηθά ή amd ryzen 5 κνληεινπ 5600 g. 
Να δηαζέηεη ειάρηζηε κλήκε 8 GB ηύπνπ DDR4, ν ζθιεξόο 
δίζθνο λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 240 GB ηύπνπ 
SSD 

1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β: 1.720,00 € (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΟΜΑΓΑ Γ 

1 

Desktop  κε επεμεξγαζηή  i3 11εο γεληάο κε 
ελζσκαησκέλα γξαθηθά ή amd ryzen 5 κνληεινπ 5600g. 
Να δηαζέηεη ειάρηζηε κλήκε 8 GB ηύπνπ DDR4, ν ζθιεξόο 
δίζθνο λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 240 GB ηύπνπ 
SSD 

3 

2 

Monitor κε ειάρηζην δηαγώλην  23.8" FHD, κε ειάρηζηε 
αλάιπζε 1920x1080 θαη ειάρηζην ξπζκό αλαλέσζεο 60HZ, 
αληίζεζε 1000:1, κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο (GTG): 5ms 
θαη ηύπνο ζύλδεζεο HDMI, VGA. 

3 

3 

Αζππόμαςπο πολςμησάνημα, ηύπνπ laser κνλόρξσκν, 
κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 64 MB, λα έρεη ζπκβαηόηεηα κε 
windows 7 windows 10 θαη 11, κέγεζνο ραξηηνύ Α4, θαη λα 
έρεη ζπλδεζηκόηεηα ηνπιάρηζηνλ ethernet, usb, WiFi. O 
εθηππσηήο λα έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 24 ppm, λα 
δηαζέηεη duplex απηόκαην κέγηζηεο αλάιπζεο από 600x600 
DPI. O αξσηήο λα δηαζέηεη adf, κέγηζηεο αλάιπζεο από 
600x600 DPI 

1 
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Αζππόμαςπο πολςμησάνημα, ηύπνπ laser κνλόρξσκν, 
κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 512 MB, λα έρεη ζπκβαηόηεηα κε  
windows 7 windows 10 θαη 11, κέγεζνο ραξηηνύ Α4 θαη λα 
έρεη ζπλδεζηκόηεηα ηνπιάρηζηνλ κε ethernet, usb, WiFi. O 
εθηππσηήο λα έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 24 ppm, λα 
δηαζέηεη duplex απηόκαην κε κέγηζηε αλάιπζε από 
600x600 DPI. O αξσηήο λα δηαζέηεη adf, κε κέγηζηε 
αλάιπζε από 600x600 DPI 

1 

5 

WiFi Δxtender ζπρλόηεηαο dual band (2.4 & 5 GHz) κε 
ηαρύηεηα wlan 1500mbps θαη πξόηππα δηθηύσζεο IEEE 
802.11 b/g/n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax. Γεληά wifi 6, λα 
δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 1 ζύξα ethernet κε ηαρύηεηα 
1000mbps 

1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ: 2.815,00 € (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΟΜΑΓΩΝ Α+Β+Γ): 16.763,00 € (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

 
 

Τπεύζπλνο ύληαμεο Πίλαθα Τιηθώλ: Δπηινρίαο (ΔΠ) Αλαζηάζηνο Παπαδόπνπινο, 
ΠΒΚ/Α΄Κ/Γλζε Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ/Σκήκα Μεραλνξγάλσζεο, Σειέθ: 
28210-26765, 6810-12, Κηλ: +306948358013, Email: mixanorganosi@namfi.gr. 
 
 

 κήλαξρνο (Η) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  30 Μαΐ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/128/94321/.848     
 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΡΓΑΝΩΗ 
 

χκβαζε κε αξηζκφ ………/2022 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ κεραλνξγάλσζεο ζην ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελφο  …….………….. ηνπ έηνπο 2022 θαη ψξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

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

εθπξνζψπνπ ηεο ………………. ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο-Κφζηνο χκβαζεο 
 

 1. Η παξνχζα ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……../…………/………../………… 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ απφθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελφ ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα 
……………………………….., ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο 
Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
………………. επξψ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 
 1. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ………….. (…..) 
………….. απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.  
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 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ 
αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδψζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
 

3.  Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο 
ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθψλ 

 
 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
ΠΒΚ ή ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηα πιηθά.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή ηνλ παξαιακβάλσλ ζπληάζζεηαη 
νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο ή ν παξαιακβάλσλ 
απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νη δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο απφ ηα ζπκθσλεζέληα, νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο θαη ε ζρεηηθή 
γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο απηψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δχλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκφο θαη 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
 
 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθφκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνχ θαη αθνχ απηφ παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ην πιηθφ πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Η πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηφπηλ 
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθφ πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνχ, θαηά ηα ηζρχνληα. 
 
 3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δχλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε ε νπνία λα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθφ είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξφληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή απφ 
ζχκβαζε θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Η ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη 
εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, 
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παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, φηαλ: 
 
  α. Σα πιηθά δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Σξφπνο πιεξσκήο – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ απφ 
ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκψλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνχ ηνπ Γ’ 
Κ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 
  α. Σηκνιφγην πξνκήζεηαο πιηθψλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηφθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 

 δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην. 
 
  ε. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνχ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνχ πιεξσηένπ 
πνζνχ. 
 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  δ.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
 2. Σα ηηκνιφγηα απαιιάζζνληαη απφ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν. 2859/2000. Δπηβαξχλνληαη κφλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη εληφο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ΑΡΘΡΟ  9 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 2. Η παξνχζα ζχκβαζε: 
 
  α. Καηηζρχεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απφθαζε Αλάζεζεο θιπ) εθηφο απφ θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Απφ ηα πξσηφηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε απφ ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.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 Πξνκεζεηψλ  

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΗ  
 
«1»  Πίλαθαο Τιηθψλ 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
       27 Μαΐ 22 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/128/94321/.848     
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΩΝ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΠΟ. 

(ΣΕΜ.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€, 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

( €, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 ……………………… …… …… …… 

2 ……………………… …… …… …… 

3 ……………………… …… …… …… 

… ……………………… …… …… …… 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) …… 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΣΟ Π.Β.Κ.    ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 
 
 

Ακπιβέρ Αντίγπαφο 
 
 
 

Μ.Τ. Μποτωνάκη Άννα 
Σμσηρ Ππομηθειών 

 

Σσηρ (Ο) Αλεξάνδπα Παππά 
                 Γιεςθύντπια Γ΄ Κ 

 





  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & 
ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
       30 Μαΐ 22 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/128/94321/.848     
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: ……………………………………………… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟ. 

(ΣΔΜ.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€, 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

( €, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΟΜΑΓΑ Α 

1 

Midi Tower κε πιατλό παξάζπξν απν tempered glass, ζπκβαηέο 
κεηξηθέο ATX, mini ITX,Micro ATX, Extended ATX θαη ειάρηζην 
κήθνο θάξηαο γξαθηθώλ 380 mm. Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο θαισδίσλ. 
Να ππνζηεξίδεηαη από ηνπιάρηζηνλ 3 ανεμιζηήπερ ζηελ πξόζνςε, 2 
ανεμιζηήπερ ζην πάλσ κέξνο θαη 1 ζην πίζσ κέξνο 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

15 ……. ……. 

2 

SATA7-Pin SATA III male - 7-Pin SATA III male Cable 0.5m 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
15 ……. ……. 

3 

ΜΝΗΜΔ 16GB DDR4 RAM κε 2 Modules (2x8GB) θαη πρλόηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 3200MHz γηα Desktop, κέγεζνο DIMM, κε CAS Latency 

16 θαη πιήζνο modules 2 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

15 ……. ……. 

4 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ 550W Full Wired  κε πηζηνπνίεζε 80 Plus Bronze, 
κε κήθνο 125 mm θαη ελζσκαησκέλν ανεμιζηήπα 120 mm. Να 

δηαζέηεη πξνζηαζία Ηζρύνο Over Power Protection (OPP), Over 
Temperature Protection (OTP), Over Voltage Protection (OVP), Short 
Circuit Protection (SCP), Under Voltage Protection (UVP) 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

10 ……. ……. 
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5 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ 650W Full modular ηύπνπ ATX κε πηζηνπνίεζε 80 
Plus Gold, κε  δηάζηαζε ανεμιζηήπα 135 mm. Να παξέρεη ηα 

θάησζη: Πξνζηαζία Ηζρύνο Over Power Protection (OPP), Over 
Temperature Protection (OTP), Over Voltage Protection (OVP), Short 
Circuit Protection (SCP), Under Voltage Protection (UVP) 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

5 ……. ……. 

6 

Motherboard μεγέθοςρ ATX, ηύπνπ Desktop, λα ππνζηεξίδεη 
Δπεμεξγαζηέο Intel θαη κνληέια i3, i5, i7, i9. Socket 1200. πκβαηό 
chipset Intel Z490. Να ππνζηεξίδεη ηύπν κλήκεο DDR4, ειάρηζην 
πιήζνο 4 DIMM Slots. Σαρύηεηέο κλήκεο 2133 MHz, 2400 MHz, 
2666 MHz, 2933 MHz,  3300OC MHz, 3400OC MHz, 3466OC MHz, 
3600OC MHz, 3733OC MHz, 3866OC MHz, 4000OC MHz, 4133OC 
MHz, 4200OC MHz, 4266OC MHz, 4300OC MHz, 4400OC MHz, 
4533OC MHz, 4600OC MHz, 4800OC MHz. Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο 
κλήκεο Dual Channel. Να δηαζέηεη PCI Express x16 3.0 ηνπιάρηζηνλ 
2 slots, πιήζνο SATA III 6Gb/s ηνπιάρηζηνλ 6 ports, λα δηαζέηεη Μ.2 
ηνπιάρηζηνλ 2 Θύξεο PCIe 3.0. Να δηαζέηεη USB - A ηνπιάρηζηνλ 3 
ζύξεο USB 3.2 θαζώο θαη 1 έξοδο USB – C. Να δηαζέηεη 1 port LAN, 
ζύξα Displayport, HDMI. Να έρεη δπλαηόηεηα Parallel Processing 
Technology κε 2-Way CrossFireX. Να δηαζέηεη θαλάιη κάπηαρ ήσος 
7.1.  
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

5 ……. ……. 

7 

Motherboard μεγέθοςρ Micro ATX, ηύπνπ Desktop, 
Τπνζηεξηδόκελνη Δπεμεξγαζηέο Intel θαη κνληέια i3, i5, i7, i9. 
Socket 1200. πκβαηό chipset Intel B460. Να ππνζηεξίδεη ηύπν 
μνήμηρ DDR4, ειάρηζην πιήζνο 4 DIMM Slots. Σαρύηεηεο κλήκεο 
2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz. 
Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο κλήκεο Dual Channel. Να δηαζέηεη PCI 
Express x16 3.0 ηνπιάρηζηνλ 1 slots, Πιήζνο SATA III 6Gb/s  
ηνπιάρηζηνλ 6 ports, λα δηαζέηεη Μ.2 ηνπιάρηζηνλ 2 Θύξεο PCIe 3.0. 
Να δηαζέηεη USB - A κε ηνπιάρηζηνλ 4 ζύξεο USB 3.2, θαη USB -C 
ηνπιάρηζηνλ 1 ζύξα. Να δηαζέηεη 1 port LAN, HDMI. Να δηαζέηεη 
θαλάιη κάπηαρ ήσος 7.1.  
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

10 ……. ……. 

8 

Intel Core i5-10400 2.9GHz Δπεμεξγαζηήο 6 Ππξήλσλ γηα Socket 
1200 κε ενζωμαηωμένα γπαθικά θαη ζε Κνπηί κε Φύθηξα 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

15 ……. ……. 

9 

SSD 120 GB  
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
5 ……. ……. 

10 

SSD 500 GB κε Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο SATA III, Read Speed 

560 MB/s, Write Speed 530 MB/s 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

13 ……. ……. 

11 

SSD 1 TB 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
2 ……. ……. 

12 

Σποθοδοηικά Η/Τ 450 WATT 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
10 ……. ……. 

13 

Πληκηπολόγιο (ΓΛΧΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ: Διιεληθό) 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
20 ……. ……. 

14 

Κάμεπα Η/Τ με μικπόθωνο,αλάιπζε(1920x1080 FHD),  30 FPS, 

ΓΧΝΗΑ ΛΖΦΖ 65 κνίξεο  
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

10 ……. ……. 

15 

USB 3.0 EXTENSION USB-A male USB -A-female 3 m 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
5 ……. ……. 

16 

USB 3.0 EXTENSION USB-A male USB -A-female 10 m 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
1 ……. ……. 
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17 

USB STICK 16 GB 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
5 ……. ……. 

18 

Μπαηαπία UPS κε Υσξεηηθόηεηα 9Ah θαη Σάζε 12V 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
15 ……. ……. 

19 

MONITOR κε ειάρηζην δηαγώλην  23.8" FHD, κε ειάρηζηε αλάιπζε 

1920x1080 θαη ειάρηζην ξπζκό αλαλέσζεο 60HZ, αληίζεζε 1000:1, 
κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο (GTG): 5ms θαη ηύπνο ζύλδεζεο HDMI, 
VGA. 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

5 ……. ……. 

20 

USB STICK 64 GB 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
5 ……. ……. 

21 

HDMI 2.1 θαιώδην 20 m male-male 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
2 ……. ……. 

22 

HDMI 2.1 θαιώδην 2 m male-male 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
13 ……. ……. 

23 

Οθόνη Η/Τ 27" 2560x1440 κε ξπζκό αλαλέσζεο 144 ΖΕ κε HDR10 

θαη θπξηόηεηα 1000R 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

5 ……. ……. 

24 

DVD-R 4.7 GB παθέην 100 ηεκ 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
2 ……. ……. 

25 

HDMI Splitter 1 in 2 out, κε ππνζηήξημε 4K 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 
5 ……. ……. 

26 

Cable DisplayPort  male - DisplayPort male 2m κε ππνζηήξημε 

αλάιπζεο εώο 3840 x 2160 @ 60HZ 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

6 ……. ……. 

27 

KVM Aten 2 port USB VGA Cable KVM SWITCH with remote 

selector  
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

10 ……. ……. 

ΣΙΜΗ  ΟΜΑΓΑ Α ……. (α) 

ΟΜΑΓΑ Β 

1 

Laptop κε επεμεξγαζηή  i5 10 εο γεληάο ή amd ryzen 7 κνληέινπ 

3700 u. Οζόλε κε δηαγώλην 15,6 ηληζώλ θαη αλάιπζεο 1920x1080 
δπλαηόηεηαο full HD. Να δηαζέηεη ειάρηζηε κλήκε 8 GB ηύπνπ DDR4, 
ν ζθιεξόο δίζθνο λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 256 GB ηύπνπ 
SSD. Δπίζεο λα δηαζέηεη ζπλδεζηκόηεηα bluetooth, HDMI, USB 2.0, 
USB 3.1, WIFI, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10 Home 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

2 

Laptop κε επεμεξγαζηή  i3 10 εο γεληάο ή amd ryzen 3 κνληέινπ 

3250 u. Οζόλε κε δηαγώλην 15,6 ηληζώλ θαη αλάιπζεο 1920x1080 
δπλαηόηεηαο full HD. Να δηαζέηεη ειάρηζηε κλήκε 8 GB ηύπνπ DDR4, 
ν ζθιεξόο δίζθνο λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 256 GB ηύπνπ 
SSD, ζπλδεζηκόηεηα bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.1, WIFI, 
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10 Home 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

3 

UPS κε ηζρύ (VA) 1000 VA ηζρύ (watt) 600 w, κεγέζνπο tower θαη 

αληνρήο 5,5 minute. Να δηαζέηεη ζπλδεζηκόηεηα πξίδεο AC: 2 θαη 
ηύπν πξίδαο schuco.  
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

4 

Monitor  κε ειάρηζην δηαγώλην  23.8" FHD, κε ειάρηζηε αλάιπζε 

1920x1080 θαη ειάρηζην ξπζκό αλαλέσζεο 60HZ, αληίζεζε 1000:1, 
κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο (GTG): 5ms θαη ηύπνο ζύλδεζεο HDMI, 

  
1 

……. ……. 
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VGA. 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

5 

Desktop  κε επεμεξγαζηή  i3 11εο γεληάο κε ελζσκαησκέλα γξαθηθά 

ή amd ryzen 5 κνληεινπ 5600 g. Να δηαζέηεη ειάρηζηε κλήκε 8 GB 
ηύπνπ DDR4, ν ζθιεξόο δίζθνο λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 
240 GB ηύπνπ SSD 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

ΣΙΜΗ ΟΜΑΓΑ Β ……. (α) 

ΟΜΑΓΑ Γ 

1 

Desktop  κε επεμεξγαζηή  i3 11εο γεληάο κε ελζσκαησκέλα γξαθηθά 

ή amd ryzen 5 κνληεινπ 5600g. Να δηαζέηεη ειάρηζηε κλήκε 8 GB 
ηύπνπ DDR4, ν ζθιεξόο δίζθνο λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 
240 GB ηύπνπ SSD 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

3 ……. ……. 

2 

Monitor κε ειάρηζην δηαγώλην  23.8" FHD, κε ειάρηζηε αλάιπζε 

1920x1080 θαη ειάρηζην ξπζκό αλαλέσζεο 60HZ, αληίζεζε 1000:1, 
κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο (GTG): 5ms θαη ηύπνο ζύλδεζεο HDMI, 
VGA. 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

3 ……. ……. 

3 

Αζππόμαςπο πολςμησάνημα, ηύπνπ laser κνλόρξσκν, κε κλήκε 

ηνπιάρηζηνλ 64 MB, λα έρεη ζπκβαηόηεηα κε windows 7 windows 10 
θαη 11, κέγεζνο ραξηηνύ Α4, θαη λα έρεη ζπλδεζηκόηεηα ηνπιάρηζηνλ 
ethernet, usb, WiFi. O εθηππσηήο λα έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 24 
ppm, λα δηαζέηεη duplex απηόκαην κέγηζηεο αλάιπζεο από 600x600 
DPI. O αξσηήο λα δηαζέηεη adf, κέγηζηεο αλάιπζεο από 600x600 
DPI 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

4 

Αζππόμαςπο πολςμησάνημα, ηύπνπ laser κνλόρξσκν, κε κλήκε 
ηνπιάρηζηνλ 512 MB, λα έρεη ζπκβαηόηεηα κε  windows 7 windows 10 

θαη 11, κέγεζνο ραξηηνύ Α4 θαη λα έρεη ζπλδεζηκόηεηα ηνπιάρηζηνλ κε 
ethernet, usb, WiFi. O εθηππσηήο λα έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 24 
ppm, λα δηαζέηεη duplex απηόκαην κε κέγηζηε αλάιπζε από 600x600 
DPI. O αξσηήο λα δηαζέηεη adf, κε κέγηζηε αλάιπζε από 600x600 
DPI 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

5 

WiFi Δxtender ζπρλόηεηαο dual band (2.4 & 5 GHz) κε ηαρύηεηα 

wlan 1500mbps θαη πξόηππα δηθηύσζεο IEEE 802.11 b/g/n, 802.11a, 
802.11ac, 802.11ax. Γεληά wifi 6, λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 1 ζύξα 
ethernet κε ηαρύηεηα 1000mbps 
ΣΤΠΟ/ΜΑΡΚΑ:……………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

1 ……. ……. 

ΣΙΜΗ ΟΜΑΓΑ Γ ……. (α) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (ΟΜΑΓΩΝ Α+Β+Γ) ……. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
(α) Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή αλά νκάδα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ εθηηκώκελε 
αμία απηήο, ήηνη ηα πνζά ησλ 12.228,00€ γηα ηελ Οκάδα Α, 1.720,00€ γηα ηελ 
Οκάδα Β θαη 2.815,00€ γηα ηελ Οκάδα Γ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Υπόνορ Παπάδοζηρ Τλικών: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Ημεπομηνία 

 
…………………………………….. 





Γ-5 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 
 

………………………... 
 

 κήλαξρνο (Η) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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