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        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (38/18) 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 9/13.11.2018 
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Α/Α 639/14.11.2018 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια 
«Δύο (2) Συστημάτων μαγνητισμού-απομαγνητισμού» του υλικού της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές 
προδιαγραφές.  
 
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 συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €7.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7127.01 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. 

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 ανά είδος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για κάθε είδος, και με την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 
 
Για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση των προς προμήθεια ειδών 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 γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των προς προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας 
Επιτροπής, που θα συνιστά επιβεβαίωση της εκπλήρωσης 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 891 284, 2310891200). 
 
 
 

Η προϊσταμένη  
Του Τμήματος Προμηθειών 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΥΡΟΥ 
 
 
 
  



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
1 Σύστημα Μαγνητισμού-

Απομαγνητισμού 
2ΤΕΜΑΧΙΑ 

 Κατασκευαστής / Μοντέλο 
Ενδεικτικά: 
BIBLIOTHECA TATTLE TAPE 
Bookcheck 942, ή αντίστοιχο 

Να αναφερθεί 

 Εφαρμογή Χρήσης Μαγνητισμός & Απομαγνητισμός μαγνητικών ταινιών 
Βιβλίων, Video & Compact Disks 

 Τύπος Επιτραπέζιο (Table-Top) 

 Μαγνητισμός και Απομαγνητισμός  

 Μέθοδος Μαγνητισμού / 

Απομαγνητισμού 
Ηλεκτρομαγνητικού Παλμού (Electromagnetic Pulse) 

 Χρόνος Μαγνητισμού / Απομαγνητισμού < 100 msec 

 Υποστηριζόμενες Μαγνητικές 
Ταινίες για Βιβλίο 

DS-B1-N/B1, DS-B2-N/B2 

 Υποστηριζόμενες Μαγνητικές Ταινίες 

για Compact Disk 
DAC-1 
DCD-2 
DVM-1 

 Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Υποχρεωτικό)  Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία εκπομπής και 
προστασίας από τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο 
89/336/EEC. 

 Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής 
τάσης 73/23/EEC. 

 Συμβατότητα (Υποχρεωτικό)  Το σύστημα να μπορεί να ενεργοποιεί – 
απενεργοποιεί μαγνητικές ταινίες 3M Tattle-Tape 
B1, B2, DCD-2, DAC-1 και DVM-1 του συστήματος 
ανίχνευσης της 3Μ που ήδη χρησιμοποιούνται από 
τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας   

 
Ειδικοί όροι 
 
Η γραπτή εγγύηση ενός έτους που ζητείται θα πρέπει να είναι της κατασκευάστριας 
εταιρίας και αν δεν υπάρχει πρόγραμμα επέκτασης της εγγύησης από τον κατασκευαστή, 
τότε μόνο θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρία να παρέχει μονοετή εγγύηση. 
 
1. Τα είδη που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα τουλάχιστον από ISO 

9001-2000. 
2. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ, καθώς και τη μεταφορά 

και εγκατάσταση στους χώρους που θα υποδειχθούν από τη Βιβλιοθήκη 
3. Στις προσφορές που θα υποβληθούν δεν επιτρέπεται εναλλακτική πρόταση. 
4. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο 

εταιρία ύστερα από συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα 
πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη 
διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί 

6. Οι τεχνικές προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται 
από προσπέκτους, όλων των εξαρτημάτων – ειδάλλως απορρίπτονται- και να 
αναφέρονται ρητά στη μάρκα και τον τύπο κάθε προσφερόμενου είδους, καθώς και να 
συνοδεύονται από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. 

7. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να αναγράφεται για κάθε είδος ο σειριακός 
αριθμός του, καθώς και η αναλυτική σύνθεση του είδους. 



8. Για τον εξοπλισμό θα πρέπει να δοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά που είναι αναγκαία 
για την εγκατάσταση και λειτουργίας αυτού (βίδες, καλώδια κλπ.). 

9. Η παράδοση και θέση σε λειτουργία των ειδών θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Χρόνος απόκρισης σε βλάβη: δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον για ένα (1) έτος.  
Η τεχνική κάλυψη θα πρέπει να παρέχεται τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες σε κάθε 
εργάσιμη ημέρα.  Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση, 
θα πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού αντιπροσώπου στους χώρους του 
Πανεπιστημίου εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη στιγμή καταγραφής της 
βλάβης προκειμένου αυτή να επισκευαστεί. 

 
 
 


