
ESTIA 

Υπουργείο Μετανάστευσης  
και Ασύλου 

 
Funded by the Asylum, 
Migration, and Integration Fund 
of the European Union 

 
 
 

 

European Union 

ESTIA 2021: Rental Accommodation 
scheme for asylum seekers 

HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0129 

 

 
 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Ελ. Βενιζέλου 4 (3ος όροφος)  ΧΑΝΙΑ – Τ.Κ. 73132 
Α.Φ.Μ. 997679258 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – Τηλ. 28210 56899 
www.sfchania.gr, e-mail: info@sfchania.gr 

          

 

Χανιά 1/10/2021 

         Α.Π. 5104 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 

Η Σύμπραξη Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για 

Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια 

θερμαντικών σωμάτων. 

 

1) Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Α/Α Είδος Προδιαγραφές Τεμάχια 

1 Σόμπες Χαλαζία 

- Δαπέδου 

- Ισχύς: 2400-2800 watt 

- Λάμπες >4 

- Αερόθερμο 

- Θέσεις θέρμανσης >2 

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

- Θερμοστάτης επιθυμητός 

15 

 

2) Αναθέτουσα αρχή 

Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση 

Ελ. Βενιζέλου 4, 73132 Χανιά 

Τηλ. 28210 56899 

www.sfchania.gr, e-mail: info@sfchania.gr 

 

3) Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Στην προσφορά θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές των προϊόντων όπως ορίζονται 

στην πρόσκληση.  

http://www.sfchania.gr/
mailto:info@sfchania.gr
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- Στο συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά στον τόπο που θα 

υποδείξει η αναθέτουσα αρχή 

 

4) Τρόπος πληρωμής 

Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο μετά την παράδοση των θερμαντικών σωμάτων και την 

έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 

πρόσκληση.  Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του ανάδοχου, αντίγραφο 

του οποίου θα μας προσκομίσει. 

 

5) Ειδικότεροι όροι οικονομικής προσφοράς 

- Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

- Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή τηρουμένων των προδιαγραφών 

της πρόσκλησης 

- Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών προσφοράς μετά την αποστολή και παραλαβή 

αυτής 

- Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς 

- Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και γενικά ότι 

προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση 

- Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις 

όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν 

γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η 

συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της 

- Η διάρκεια της προσφοράς θα ισχύει κατ’ ελάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της 

 

6) Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με e-mail στο info@sfchania.gr ή με επιτόπια παράδοση στα 

γραφεία του φορέα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 28210 56899 μέχρι και την Πέμπτη 

7/10/2021 και ώρα 16:00 

 Στην περίπτωση αποστολής με e-mail στο θέμα θα αναγράφεται  

«Οικονομική προσφορά προμήθειας θερμαντικών σωμάτων πρόσκλησης 5104/1-10-2021» 

 

 Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ή επιτόπιας παράδοσης στο φάκελο θα 

αναγράφεται ο αποστολέας και στη θέση παραλήπτη το κάτωθι: 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ 

Ελ. Βενιζέλου 4, 73132 Χανιά 

Κτίριο Ε.Β.Ε.Χ. 3
ος

 όροφος 

Τηλ. 28210 56899 

Οικονομική προσφορά προμήθειας θερμαντικών σωμάτων πρόσκλησης 5104/1-10-2021 

mailto:info@sfchania.gr
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Οι προσφορές θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Σύμπραξης Χανίων  μέχρι 

την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία 

σφραγίδας του ταχυδρομείου (αν αποσταλεί ταχυδρομικά) δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Σύμπραξη 

Χανίων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου ή για το 

περιεχόμενό του. Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αποστολών κρίνεται με βάση την ημερομηνία 

που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς ή αποστολής του e-mail αποδεικνύεται μόνο από 

το πρωτόκολλο εισερχομένων της Σύμπραξης Χανίων στο οποίο θα πρωτοκολληθούν πάραυτα.  

Πληροφορίες: κα Β.Ιωαννίδου 

 

Για τη Σύμπραξη Χανίων 

 

Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Παυλάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIA 

Υπουργείο Μετανάστευσης  
και Ασύλου 

 
Funded by the Asylum, 
Migration, and Integration Fund 
of the European Union 

 
 
 

 

European Union 

ESTIA 2021: Rental Accommodation 
scheme for asylum seekers 

HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0129 

 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Ελ. Βενιζέλου 4 (3ος όροφος)  ΧΑΝΙΑ – Τ.Κ. 73132 
Α.Φ.Μ. 997679258 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – Τηλ. 28210 56899 
www.sfchania.gr, e-mail: info@sfchania.gr 

          

 

 

ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. 
Συνολικό 

κόστος 

1 Σόμπες χαλαζία 15    

 

 

Διάρκεια προσφοράς: 

 

 

Εταιρεία/Επιχείρηση  

Διεύθυνση  

Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.  

Τηλέφωνο  

E-mail  

Όνομα Προσφέροντος  

Υπογραφή  

Σφραγίδα  
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