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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (13/20) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζκ. 31/25.02.2020 

απόθαζεο ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζώο θαη ηεο Α/Α 

117/28.02.2020 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 

ππνβάιινπλ έληππε πξνζθνξά γηα ηελ καηαζκεςή/ππομήθεια 30 ηεμασίων ειδικά 

ζσεδιαζμένος αναμνηζηικού δώπος ηος Πανεπιζηημίος, ηο οποίο θα πποζθέπεηαι ζε 

εξέσοςζερ πποζωπικόηηηερ και ακαδημαϊκούρ ελληνικών και ξένων Πανεπιζηημίων καηά 

ηη διάπκεια ειδικών εκδηλώζεων (αναγοπεύζειρ, βπαβεύζειρ) και εθιμοηςπικών 

ζςνανηήζεων, ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

Δίδνο αλακλεζηηθνύ: Υαξηνθόπηεο κε ην ινγόηππν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εζώγιπθν ζην πάλσ 

κέξνο.  

Τιηθό θαηαζθεπήο ραξηνθόπηε: Αινπκίλην. 

Πνζόηεηα: 30 ηεκάρηα. 

πζθεπαζία αλακλεζηηθνύ: θιεξό πνιπηειέο θνπηί κε επέλδπζε βεινύδνπ ζην εζσηεξηθό 

ηνπ, ρξπζνηππία ή αζεκνηππία ζην θνπηί εμσηεξηθά. 

Certificate of Authenticity κε ην ινγόηππν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζύληνκν κήλπκα.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο (Δγλαηία 156, 2
νο

 όξνθνο θηεξίνπ Γηνηθήζεσο) ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 16.03.2020, 

ημέπα Δεςηέπα και ώπα 11:00 π.μ. 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €1.100,00 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24%  (€887,10 άλεπ ΦΠΑ + €212,90 ΦΠΑ) θαη ζα 

βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0859 ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 (CPV: 18530000-3 Γώξα θαη Βξαβεία).  

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο. 

 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.                                                          

Ζ ηζρύο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζύκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ από ηε ιήμε ηεο. 

 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο παξαγγειίαο πνπ ζα απνζηαιεί από ηελ 



 

ππεξεζία ζηνλ αλάδνρν. Ο αλσηέξσ ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη λα παξαηαζεί 

βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ή ηε κε εκπξόζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ 

εηδώλ/ππεξεζηώλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν νη πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα 203 θαη 207 

ηνπ λ. 4412/2016 θπξώζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπόκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

 

Σξόπνο πιεξσκήο:Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ (κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο) ζα γίλεη ζε Δπξώ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, πνπ ζα πηζηνπνηείηαη από ην Πξαθηηθό Παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο 

Τπεξεζίαο θαη εληόο ελελήληα (90) εκεξώλ από ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη 

ησλ ινηπώλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ. Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνύληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηo άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα 

νξηδόκελα από ηελ παξάγξαθν Ε΄, ππνπαξάγξαθν Ε5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

 

Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 

 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε δηαηίζεηαη θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε 

δηεύζπλζε  www.uom.gr/supplies.    
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