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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/Α΄ ΚΔ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ   Φ.600.1/101/71320  
   .487    
   Υαληά,13  Μαξ  20 
ΘΔΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΥΔΣ : α.  Τπ’ αξηζκ. 347,348,349/2019 Commitment ΠΒΚ 
  β.  Φ.600.1/81/71195/.433/6 Μαξ 20/ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ   
 
 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 (α) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
  ε. Σν (β) ζρεηηθό κε ην νπνίν καηαηώζεθε ε δηαγσληζηηθή  δηαδηθαζία 
γηα ηα ππόςε πιηθά  
 
        προζκαλούμε  
 
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ (CPV:32570000-9,32420000-3) γηα θάιπςε αλαγθώλ 
ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α». Ο εθηηκώκελνο 
πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθώλ πιηθώλ είλαη έληεθα 
ρηιηάδεο ελληαθόζηα ελελήληα επξώ (11.990,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Η δηαδηθαζία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
 
 2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε 23 Μαξ 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 
 

 3. Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 

http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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 4. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 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. 
 
 5. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/Σ, Αλζιγόο (ΤΠ) 
Νηνπκπαξαηδή Γέζπνηλα, ηει. 2821026781. 
 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Πίλαθαο Σειεπηθνηλσληαθνύ Τιηθνύ 
«Β» ρέδην ύκβαζεο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Σαμρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 

  

  

Αλζιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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                                                                             ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
                                                                              Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ.ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
                                                                             ΓΝΗ ΠΡΟΜ.& ΤΜΒ. 
                                                                             Υαληά,13 Μαξ 20 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 
ΣΗ Φ.600.1/101/71320/.487 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
 

Δνδεικηικός Προϋπολογιζμός Σμήμαηος Β: 11.990,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΠΟ. 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

1 
AF-5G34-S45 AIRFIBER 

DISH 34dBi, 5GHz, SLANT 
45 

TEM 3 
  

2 

AF-5XHD AIRFIBER AF-
5XHD, 1000+ Mbps 

BACKHAUL, 5GHz (PRICE 
PER PIECE) 

TEM 2 
  

3 
POE-24-AF5X POE 

ADAPTER FOR AF5X AND 
5XHD 

TEM 6 
  

4 
UBIQUITI AIRFIBER AF11 
COMPLETE LOW BAND 

TEM 2 
  

5 

AF-11FX-DUP-H 
DUPLEXER FOR 

AIRFIBER,11FX-H, HIGH 
BAND 

TEM 2 
  

6 

AF-11G35 AIRFIBER DISH 
AF-11G35 - PARABOLIC 

ANTENNA FOR AIRFIBER 
11GHz, 35dBi 

TEM 2 
  

7 
POE-50-60W, POE 

ADAPTER FOR AF11FX 
TEM 5 

  

8 MCIM32 (LG Ericsson) ΣΔΜ 1 
  

9 SLTM 4 (LG Ericsson) ΣΔΜ 2 
  

10 LIP 9002 VOIP DEVICE ΣΔΜ 30 
  

11 
POE LG SWITCH WITH 

4*SFP & 48 p 
ΣΔΜ 1 

  

12 
POE ADAPTER FOR 
LIP9002 48V 0,5 A 

UBIQUITY 
ΣΔΜ 30 

  

    

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ: 
                              

              κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ν η θ ε η ή ο 

  

Αλζιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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  ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
                                                                              Δϋ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
                                                                              ΔΝΗ ΠΡΟΜ.& ΤΜΒ. 
                                                                              Χανιά,13  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» 
ΣΗ Φ.600.1/101/71320/.487 
 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …../2020 
 

Για τθν προμικεια τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ του ΠΒΚ 
 
ιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2020 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΠΕΔΙΟΤ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ςτον Παηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  
 
 1.  Σο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Επγό (Ο) Ειρινθ 
Καρτςάκθ  
  
 2.  H εταιρεία ………………………………………………….. διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 
ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γενικά-Αντικείμενο φμβαςθσ-Π/Τ φμβαςθσ-υμβατικό Κόςτοσ 

 
 1. Η παροφςα φμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/……../………/……./……… 
20/ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ απόφαςθσ του Δκτι του ΠΕΔΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, ανάμεςα ςτθ ………… 
……………………., ΑΦΜ ………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Προμθκευτισ», και ςτο Πεδίο Βολισ 
Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΠΒΚ»  και αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ 
του ΠΒΚ, ςτο εξισ «ςυμβατικό υλικό», από τον Προμθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΠΒΚ. 
 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………….. 
……………………….. ευρϊ (………….,00 €), χωρίσ Φ.Π.Α. 
 
 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Χρόνοσ Παράδοςθσ 

 
  Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει τμθματικά με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 ΑΡΘΡΟ  3 
Παραλαβι υλικϊν 

 
 1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΠΒΚ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και 
του άρκρου 6.2 τθσ διακιρυξθσ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  
 

2.  Η παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ δζκα (10) θμερϊν μετά τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υλικϊν ςτο ΠΒΚ. 
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              3.  Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ 
ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
 

α) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου φςτερα από 
ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 

β) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

 
            4.   τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ 
δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
 
             5.   τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων 
ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 4. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 
 1. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 
του ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
 

2. Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 
χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

 
3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δκτι ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά 
τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 
4. Η είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του 

προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει 
το απαιτοφμενο ποςό. 

 
ΑΡΘΡΟ  5 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 
 

 1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, 
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ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

2. Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε 
μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η 
προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται 
απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ 
που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

 
3. Με απόφαςθ του Δκτι ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 

να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 
αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που 
να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 
                                                                            ΑΡΘΡΟ  6 

Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου  
 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα 
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δκτι του ΠΒΚ, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

 
                   α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 
 
                   β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
οφείλει να ςυμμορφωκεί. Αν παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
 
                 γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
 

2. Ο Προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ όταν: 
                    α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδόκθκαν ι 
αντικαταςτάκθκαν με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
 
                   β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
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3.  τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 
ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων 
ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
 1.   Ο Προμθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Σράπεηασ …………….. με αρικμό ……………….., …………………. ευρϊ 
(………….,00 €). 
 
 2. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Προμθκευτι, μετά 
τθν οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

 1. Η πλθρωμι του Προμθκευτι κα γίνει ςε ΕΤΡΩ, από τθν Κεντρικι Τπθρεςία 
Χρθματικοφ του ΠΒΚ, εντόσ 30 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του εκάςτοτε τιμολογίου και τθν 
υποβολι του πρωτοκόλλου παραλαβισ των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία από τθν 
αντίςτοιχθ Επιτροπι του ΠΒΚ, με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

 
            α.   Σιμολόγιο προμικειασ υλικϊν ι και παροχισ υπθρεςιϊν (το τιμολόγιο κα 
πρζπει να αναγράφεται πλιρθ περιγραφι των υλικϊν). 
 
            β. Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν 
(Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
           γ.    Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από 
φορείσ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ). 
 
          δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ (για είςπραξθ 
εκκακαριςμζνων απαιτιςεων από το Δθμόςιο). 
  
         ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του 
Προμθκευτι και το IBAN ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ 
κόςτουσ.  
 
       ςτ.  Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΠΒΚ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
          η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
 2. Σα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Π. 
4056/3029/17-6-87 Απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν/Τπθρεςία ΦΠΑ και  επιβαρφνονται 
μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν προμικεια υλικϊν. 
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ΑΡΘΡΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 11..  Σα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν 
τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. 

 2. Ο Προμθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ 
υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να 
γνωςτοποιιςει, επικαλεςκεί και τεκμθριϊςει προσ το ΠΒΚ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και 
περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, 
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σο ΠΒΚ υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 
είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο  ςχετικό  αίτθμα του Προμθκευτι,  διαφορετικά,  με τθν 
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

AΡΘΡΟ 10 
Σροποποίθςθ φμβαςθσ 

Η φμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν.4412/16, με τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ του Αναδόχου. 

AΡΘΡΟ 11 
Εκχϊρθςθ φμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Προμθκευτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι 
οποιοδιποτε από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ 
περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΠΒΚ.  
 

AΡΘΡΟ 12 
     Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 

  Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
205 του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
Σελικζσ διατάξεισ 

  1. Η παροφςα ςφμβαςθ : 
  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο 
ςυςχετίηεται (προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ 
που γίνονται αποδεκτά και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 
  β.  υντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ 
τθσ υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το 
ΠΒΚ/Δνςθ Προμ. & υμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Προμθκευτισ. 
 
 2. Σο ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ 
δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε 
επίδραςθ ςτθν τιμι, τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 
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ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

               Για το ΠΒΚ                 Για τον Προμθκευτι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΕ 
«Α» Πίνακασ Σθλεπικοινωνιακοφ Τλικοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              μχοσ (Ι) Ακανάςιοσ Μπινιάρθσ 

Ακριβζσ Αντίγραφο Τ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Ανκλγόσ (ΤΠ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Σμχθσ υμβάςεων  
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     ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
     ΔϋΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
     ΔΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Δ3) 
     Χανιά,13  Μαρ 20  
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ 
Φ.600.1/101/71320/.487 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΠΟ. 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

1 
AF-5G34-S45 AIRFIBER DISH 

34dBi, 5GHz, SLANT 45 
TEM 3 

  

2 

AF-5XHD AIRFIBER AF-
5XHD, 1000+ Mbps 

BACKHAUL, 5GHz (PRICE 
PER PIECE) 

TEM 2 
  

3 
POE-24-AF5X POE ADAPTER 

FOR AF5X AND 5XHD 
TEM 6 

  

4 
UBIQUITI AIRFIBER AF11 
COMPLETE LOW BAND 

TEM 2 
  

5 
AF-11FX-DUP-H DUPLEXER 

FOR AIRFIBER,11FX-H, HIGH 
BAND 

TEM 2 
  

6 

AF-11G35 AIRFIBER DISH 
AF-11G35 - PARABOLIC 

ANTENNA FOR AIRFIBER 
11GHz, 35dBi 

TEM 2 
  

7 
POE-50-60W, POE ADAPTER 

FOR AF11FX 
TEM 5 

  

8 MCIM32 (LG Ericsson) ΣΕΜ 1 
  

9 SLTM 4 (LG Ericsson) ΣΕΜ 2 
  

10 LIP 9002 VOIP DEVICE ΣΕΜ 30 
  

11 
POE LG SWITCH WITH 

4*SFP & 48 p 
ΣΕΜ 1 

  

12 
POE ADAPTER FOR LIP9002 

48V 0,5 A UBIQUITY 
ΣΕΜ 30 

  

    

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ: 
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ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

               Για το ΠΒΚ      Για τον Προμθκευτι 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Επγόσ (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
Ακριβζσ Αντίγραφο                                Δϋ ΚΟΤ/ΔΝΣΗ 
  
  
Ανκλγόσ (ΤΠ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Σμχθσ υμβάςεων  
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