
 

 

Θεσσαλονίκη, 26.11.2018 

         

 
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
        Προς: 
 
 
Πληροφορίες : Ηλίου Νικόλαος 
Τηλέφωνο : 2310 891-233 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (37/18) 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 9/13.11.2018 
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 368/14.11.2018 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
προσφορά για την προμήθεια 60.000 «ερωτηματολογίων αξιολόγησης της ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και των σπουδών από τους φοιτητές» του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 7 
Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. 
 
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των €2.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0891 (CPV: 
79810000-5) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 
2018. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει 
επίσης να προσκομίσουν: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016.  
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και 
Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Κάθε ενδιαφερόμενο 



β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 
πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια 
όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, τα νομικά πρόσωπα μόνο για το 
προσωπικό που απασχολούν. 
 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του 
θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Για την ακώλυτη εκτέλεση της σύμβασης και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς 
της, ήτοι για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
εκτέλεσή της (διόρθωσης λαθών κ.α.), την έγκαιρη ικανοποίηση των αιτημάτων των 
Αποφοίτων του Πανεπιστημίου και τη δυνατότητα παροχής δια ζώσης 
διευκρινίσεων από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ακόμα και κατά την 
διαδικασία της εκτύπωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαθέτουν για 
την εκτέλεση της σύμβασης εκτυπωτική μονάδα εντός των ορίων του Νομού 
Θεσσαλονίκης.   
 
Για την μη εμπρόθεσμη παράδοση των παραγγελιών εντός των ανωτέρω  
προθεσμιών ή την μη εκτέλεση της σύμβασης θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι 
προβλεπόμενες από τα άρθρα 207 και 218 του ν. 4412/16 κυρώσεις και ρήτρες και 
κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των προς προμήθεια ερωτηματολογίων και αφού 
προηγηθεί πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα συνιστά βεβαίωση 
περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων.  
 
Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. επικοινωνίας 2310 891 233) ή στον κ. Κοντάκη  Εμμανουήλ, τηλ. 2310 891-363). 

 

 

 

Με εντολή Πρύτανη 

Η  προϊσταμένη 

του τμήματος Προμηθειών 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΥΡΟΥ 

 

 

 

                                   
                                                                                          
                 



                         
 

  
 

  
   
  

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Κοντάκης 
Τηλ. επικ.: 2310 891 363  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60.000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

1)  Μέγεθος χαρτιού Α4 (ως προς τις διαστάσεις). 

2)  Χαρτί λευκό - όχι γυαλιστερό βάρους 80 γρ. 

3)  Μέγεθος και βάρος αυστηρά ίδιο για όλα έντυπα. 

4)  Χρώμα κόκκινο και μαύρο μόνο (στις περιοχές που σαρώνονται). Εναλλακτικά του κόκκινου, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο παραπλήσιο χρώμα, μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

5)  Το τύπωμα του αρχείου tiff πρέπει να είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένο οριζόντια και κάθετα με 

τις άκρες του χαρτιού (όχι στραβό τύπωμα σε σχέση με το χαρτί). 

6)  Το αριστερό άκρο όλων των timing marks πρέπει να απέχει ακριβώς 0,5 cm από την αριστερή 

άκρη του χαρτιού. 

7)  Το πάνω άκρο των Form ID marks πρέπει να απέχει ακριβώς 1 cm από την πάνω άκρη του 

χαρτιού. 

 
 

Ο υποψήφιος προμηθευτής - τυπογράφος θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μας παράσχει 

ερωτηματολόγια αυτών των προδιαγραφών, αποστέλλοντάς μας κατ’ αρχήν δείγμα 50 

τουλάχιστον ερωτηματολογίων προς δοκιμή.  Η προσκόμιση δείγματος Ερωτηματολογίου είναι 

υποχρεωτική. Αν το δείγμα κριθεί ακατάλληλο η προσφορά θα απορρίπτεται.   

 

Η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες αξιολόγησης δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

 


