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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη ομαδικών 

προγραμμάτων άθλησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του  Πολυτεχνείου Κρήτης 

στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων. 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου 

του Πολυτεχνείου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με κάθε ενδιαφερόμενο 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δραστηριοποιείται στην εμπορία  αθλητικού 

εξοπλισμού και ειδών γυμναστικής, για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη 

ομαδικών προγραμμάτων άθλησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου 

Κρήτης.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Ο προμηθευτής καλείται να παραδώσει δέκα (10) ιμάντες αιώρησης, TRX Suspension 

Pro Club 3, για ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Οι ιμάντες θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικά γνησιότητας και να έχουν εγγύηση ενός (1) έτους.  

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

I. Νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Στην περίπτωση νομικών προσώπων με μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) : 

- Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης τους και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 

καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας 

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Στην περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : 

- ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων, καθώς και 

αντίγραφο του (κωδικοποιημένου) καταστατικού της εταιρείας 
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- ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας 

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων : 

Πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, 

στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) 

Στην περίπτωση των ενώσεων υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία 

αποδεικνύεται η νόμιμη σύστασή τους, καθώς και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν 

το δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την ένωση. Επιπροσθέτως, απαιτείται 

δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν περί ενώσεως των προσώπων αυτών με 

σκοπό την από κοινού εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, προσδιορισμού του 

ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, αποδοχής της αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρον των μελών μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, ορισμού ενός εκ των προσώπων ως 

συντονιστή/επικεφαλής της ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη 

διοίκηση όλων των μελών αυτής. 

ΙΙ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι :  

1.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις 

οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί. 

2.Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη 

ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

3.Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός 

συμβιβασμός. 

4.Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή 

βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

5.Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

6. Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 

οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα. 

7. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 
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8. Η υποβαλλόμενη προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα.  

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

στην περίπτωση των νομικών προσώπων από τους διαχειριστές (καθένα από αυτούς 

χωριστά) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο (καθένα από αυτούς χωριστά) στην περίπτωση Α.Ε., από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. στην περίπτωση των συνεταιρισμών και από τον/τους εκάστοτε 

νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του νομικού προσώπου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στην 

περίπτωση των ενώσεων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από κάθε μέλος της ένωσης 

χωριστά. 

ΙΙΙ) Κατάλογος εκτέλεσης έργων συναφών με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης προς τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του συμμετέχοντος. 

IV) Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει: 

Τεκμηριωμένη έκθεση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα 

με τα οριζόμενα ανωτέρω. 

V) Οικονομική προσφορά, στην οποία θα παρατίθεται το κόστος των επιμέρους υπό 

προμήθεια ειδών σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά και το συνολικό κόστος των 

προσφερόμενων ειδών σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά.    

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με 

οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη 

κατάθεση προσφοράς εμπεριέχουσα επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω αναφερόμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας και στη 

διεύθυνση  «Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά » τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 08.30πμ- 13.30μμ και το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 

13.30μμ. 

2. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1600€ πλέον ΦΠΑ και στο 

ποσό των 1968€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα 

μεταφορικά έξοδα για την ακέραιη και εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια 

ειδών στον τόπο και χώρο που ορίζεται από την παρούσα καθώς και κάθε είδους φόροι, 

δασμοί και κρατήσεις υπέρ τρίτων.  Στον προμηθευτή γίνεται παρακράτηση φόρου 4% 

επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια ειδών καθώς και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά 

ή κράτηση που βαρύνει τους προμηθευτές, όπως αυτές ισχύουν κατά την υπογραφή της 
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σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Οικονομική 

προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Η κατακύρωση θα γίνει από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας στη Συνεδρίαση 4η  /14-5-

2015, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων 

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών.    

4. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας της 

διαδικασίας εντός προθεσμίας 3 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 

περί της κατακύρωσης στους ενδιαφερομένους. 

5. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών απαιτείται να πραγματοποιηθεί εντός δέκα 

ημερών μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

6. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.  

7. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση των προσφερόμενων ειδών 

και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής.  

 

 

 

     Η Δ/σα Σύμβουλος  

 

     Μ. Πετραντωνάκη 
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