
 

 

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

Πίλαθαο Απνδεθηώλ  ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  
  TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/184/95234                      
     .1170           
     Υαληά, 15 Ινπι 22 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο Τιηθνύ 
Ραληάξ) 

 
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. 313/22 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ  θαη 
    
  β. Σν (ε) ζρεηηθό κε ην νπνίν 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 «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
«Παξνρή Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο Τιηθνύ Ραληάξ» ηνπ ΠΒΚ.  
 
 2.  Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο δύν (2) κελώλ 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
 3.  Ο κέγηζηνο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
νξίδεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (24.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. 
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.  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Σξίηε 26 Ινπιίνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  κπνξνύλ 
λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
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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 «Β». 
Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα θαηά ISO 9001:2015 γηα δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο. 
 

6.  Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ 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 πνπ ζα επηιεγεί 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). 
 
 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Π.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, Σκρεο Σκεκαηάξρεο 
Σκ. 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  

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο  
«Β» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ-Γ΄Κ/ΓΠ 
 





 
 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  15 Ινπι 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/184/95234/.1170         

 
ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ………../2022 

     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ …………………………………………. ηνπ ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα ……………………. κελόο ………………….. ηνπ έηνπο 2022 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 λόκηκνπ 

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

ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 
 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……/……../……./…….. 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/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 
……………………………………………………., ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
παξνύζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 
 
 2. Σν κέγηζην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζην 
πνζό ησλ ……………. επξώ (…………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε …….. (……..) …………. από ηελ 

ππνγξαθή ηεο.  
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ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή ππεξεζηώλ 

 
1. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία 
πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο. 

 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ή ν παξαιακβάλσλ απνξξίςεη ηηο 
ππεξεζίεο, αλαγξάθνληαη 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. 

 
 

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 
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αλαδόρνπ έθπησηνπ εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ην δηθαηνινγνύλ βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
6. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηελ 

πεξίπησζε 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 
Δγγπήζεηο 

 
Ο αλάδνρνο παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δηάζηεκα ……… (…..) 

………… από ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ. ε πεξίπησζε βιάβεο/αζηνρίαο ηνπ 
πιηθνύ πξηλ ηε ιήμε ηνπ αλσηέξνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ επηζθεπή ηνπ, κε ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο (κεηαθνξά, 
έιεγρνο, επηζθεπή) λα βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Ο ρξόλνο εγγύεζεο 
ζπλερίδεηαη ζην επηζθεπαζκέλν πιένλ πιηθό, έσο όηνπ ζπκπιεξσζνύλ νη ……. 
(…..) ………. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

 
 1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΔΤΡΩ, από ην 

Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ΄ Κ 

κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ: 

  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ 
 
  β. Πξσηόθνιιν ή βεβαίσζε παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 

γ.  Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

 
δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 

εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην) 
 

  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ 
 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 
  δ. Γξαπηή εγγύεζε  θαιήο ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 
ησλ Δηδηθώλ Όξσλ. 
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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 ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν.2859/2000. Δπηβαξύλνληαη 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  7 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην.  
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
 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 εξγαζηώλ. 
  
 4. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη 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’ Κ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
αλάδνρνο. 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.    ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1»  Δηδηθνί Όξνη γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο Τιηθνύ Ραληάξ 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
       15 Ινπι 22 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/184/95234/.1170     
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΛΙΚΟΤ ΡΑΝΣΑΡ 

 

1.   Ανηικείμενο ύμβαζης – Περιγραθή Τλικού 
 
 α. Η επηζθεπή θαη παξάδνζε ηνπ πιηθνύ κε πεξηγξαθή - Part 
Number: W 03 008 320 000 V01 θαη S/N: 999-00000534 ζην ΠΒΚ, ζύκθσλα 
κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. H επηζθεπή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα 
ηεο ζπλερνύο ππνζηήξημεο ησλ πζηεκάησλ Αζθαιείαο Βνιώλ (ΑΒ), ήηνη ησλ 
πζηεκάησλ RADAR WATCHMAN ηνπ ΠΒΚ, γηα ιόγνπο εθεδξηθόηεηαο θαη 
αθνξά ηε βιάβε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην Πξνζαξηεκέλν 1. Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηγξάθνπλ ην πιηθό είλαη ηα εμήο: 
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SPPE (SIGNAL 
PROCESSOR 
AND PSR/SSR 
EXCTRACTOR) 

WATCHMAN              
81/120nM 

W03 008 
320 000 

V01 

SPR 
RACK(P/N: 

W03 011 100 
000 V01) 

SPR/CDU 
SYSTEM 

TECHNICAL 
MANUAL RPS 
425000STD02F 

18, 
CHAPTER 

3 
1 

 
2.   Προϋπολογιζμός Παροτής Τπηρεζιών 
 
 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο παξνρή ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη 
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (24.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 
3.   Σόπος  και Υρόνος Παράδοζης – Παραλαβή Ανηικειμένοσ ύμβαζης 
 
 α. Σν πξνο επηζθεπή πιηθό ζα ζηαιεί από ην ΠΒΚ ζηνλ αλάδνρν. Σν 
επηζθεπαζκέλν πιηθό ζα παξαδνζεί κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδόρνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ θαη ζα παξαιεθζεί από ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
ΠΒΚ, πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό. 
 
 β. Η νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ζα γίλεη κε ηελ εθηέιεζε πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ηνπ πιηθνύ. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο ζα εθηειεζηεί κε πξαθηηθή δνθηκαζία ηνπ 
πιηθνύ επί ηνπ ζπζηήκαηνο RADAR WATCHMAN, ζε έλαλ από ηνπο ΡΑ 
(ηαζκνύο Ραληάξ) ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ, αλάινγα κε ηε 
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ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε ΡΑ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ 
πιηθνύ. Καηά ηηο εξγαζίεο παξαιαβήο, είλαη δπλαηό λα παξαβξεζεί εθπξόζσπνο 
ηνπ αλαδόρνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ην ΠΒΚ γηα ηελ 
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
 
 γ. Η αξκόδηα επηηξνπή ζα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη ζα 
ζπληάμεη νξηζηηθό πξσηόθνιιν (παξαιαβήο ή απόξξηςεο) εηο ηξηπινύλ, ην νπνίν 
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αλάδνρν. 
 
 δ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην 
επηζθεπαζκέλν πιηθό, αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηνπο ιόγνπο απόξξηςεο 
θαη γλσκαηεύεη ζρεηηθά. 
 
 ε. Η παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζα νινθιεξσζεί εληόο δύν (2) κελώλ από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
 
4.  σζκεσαζία  
 
 Η ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνύ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, ζα είλαη ε ζπλήζεο 
ρξεζηκνπνηνύκελε ζπζθεπαζία από ηνλ αλάδνρν, θαηάιιειε γηα αεξνπνξηθή, 
ρεξζαία ή δηα ζαιάζζεο κεηαθνξά. 
 
5.   Διαζθάλιζη ποιόηηηας 
 
 Ο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε επηζθεπή ηνπ πιηθνύ, πξέπεη λα 
είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015. 
 
6.    Εγγύηζη Καλής Λειηοσργίας –  Εσθύνη ηοσ Αναδότοσ  
 
 α. Ο αλάδνρνο νθείιεη γξαπηώο λα παξέρεη εγγύεζε γηα ην ζπκβαηηθό 
πιηθό γηα έμη (6) κήλεο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ από ην ΠΒΚ.  Δηδηθόηεξα, ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα βεβαηώζεη όηη ην επηζθεπαζκέλν πιηθό έρεη επηζθεπαζζεί κε 
ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία πνηόηεηαο ειέγρνπ, είλαη ρσξίο ειαηηώκαηα θαηά 
ηνλ ρξόλν παξάδνζεο θαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία γηα δηάζηεκα έμη (06) 
κελώλ από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ.  
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 β. ε πεξίπησζε βιάβεο/αζηνρίαο ηνπ πιηθνύ πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ έμη (6) κελώλ,  ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ 
επηζθεπή ηνπ πιηθνύ κε ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο (κεηαθνξά, έιεγρνο, επηζθεπή) λα 
βαξύλεη ηνλ ίδην, θαη ζπλέρηζε ζην επηζθεπαζκέλν πιένλ πιηθό, ηεο εγγύεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ νη έμη 
κήλεο.   
 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΣΟ Π.Β.Κ.    ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
Σκρεο Πξνκεζεηώλ 

 

Αλρεο (ΔΜ) Ισάλλεο Κινπβηδάθεο 
         (Γηα ηελ απνπζηάδνπζα Γληξηα) 
 

    
 
 
ΠΡΟΑΡΣΗΜΔΝΑ 
 
1 Σερληθή Αλαθνξά Βιάβεο 
 





ΠΡΟΑΡΣΗΜΕΝΟ 1 ΣΗΝ  
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/184/95234/.1170     
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ 

 
1. System:                            Radar Watchman 81/120 nM 
 
2. Subsystem:                      SPR (Signal Processing Rack)/SPPE  
 
3. Description of failure: Fault code indication on Signal Processor and 

PSR/SSR Extractor Status : 
 

DSP alive signals from Core 1 to Core 7 are yellow, 
not green as it should be.   
  
Also, on BITE status we have the same report, that 
Core 1 to 7 are not alive.  

 
4. Corrective action:       We restart the system many times but we always     

have the same status. 
 
5. Relative LRUs:               SPPE (Signal Processor and PSR/SSR Extractor): 

P/N:W03 008 320 000 V01, S/N:999-00000534 
 

6. Additional information:   We have RF ON/OFF  Fault and no transmittion. 
 
7. Report day:                       20th  May 2022 
 
8. Reported by:                    Civil Servant 

 
                                                 Vagelis Aytzagelis   
 

 

 
 

Αθρηβές Αληίγραθο 
 
 
 
 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα 

Σκτες Προκεζεηώλ 
 

Αλτες (ΕΜ) Ιωάλλες Κιοσβηδάθες 
        (Δηα ηελ αποσζηάδοσζα Δληρηα) 
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
       15 Ιοσι 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/184/95234/.1170     
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 
                                     (3 κήλες θαη’ ειάτηζηο) 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΠΟ 
RADAR 

PART 
NUMBER 

MEIZON 
YΠΟΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

1 

Δπηζθεσή θαη 
παράδοζε 

σιηθού: SPPE 
(SIGNAL 

PROCESSOR 
AND PSR/SSR 
EXCTRACTOR) 

WATCHMAN              
81/120nM 

W03 008 
320 000 

V01 

SPR RACK(P/N: 
W03 011 100 000 

V01) 
1 …………. 

 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

- Πηζηοποηεηηθό ISO 9001: 2015 
 
Υρόνος Παράδοζης Τλικού: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Ημερομηνία 

…………………………………….. 
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ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 
 

………………………... 
 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  
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