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       Θεσσαλονίκη, 01.06.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Χρήστος Τσαρδακάς 

Τηλέφωνο : 2310 891-233 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (31/20) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.  4412/2016, της υπ’ αριθμ. 48/28.05.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 235/29.05.2020 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) για την «Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής 

και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές», καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια σε πλεξιγκλάς, διαχωριστικά γραφείων, 

κολωνάκια οριοθέτησης και κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές, τα οποία κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των χώρων της 

Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου που δέχεται πολυπληθές 

κοινό, ώστε να λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους κανόνες ασφαλείας που έχουν 

θεσπιστεί λόγω του COVID-19. 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις 

συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2
ος

 όροφος κτηρίου Διοικήσεως) ή να 

αποσταλούν ηλεκτρονικά (tprom@uom.gr) το αργότερο μέχρι τις 03.06.2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ως εξής:    

(a) 400,00€ άνευ ΦΠΑ + 96,00€ ΦΠΑ 24% = €496,00 (με ΦΠΑ) για το είδος Α (Κινητά 

ορθογώνια πλεξιγκλάς). 

(b) 1.000,00€ άνευ ΦΠΑ + 240,00€ ΦΠΑ 24% = €1.240,00 (με ΦΠΑ) για το είδος Β 

(Διαχωριστικά γραφείου πλεξιγκλάς σε σχήμα Π). 

(c)  240,00€ άνευ ΦΠΑ + 57,60€ ΦΠΑ 24% = €297,60 (με ΦΠΑ) για το είδος Γ (Κολωνάκια 

οριοθέτησης χώρων και κατεύθυνσης)  

(d) 100,00€ άνευ ΦΠΑ + 24,00€ ΦΠΑ 24%= €124,00 (με ΦΠΑ) για το είδος Δ (Κάδοι 

απορριμμάτων με ρόδες και πεντάλ)  

Συνολικός προϋπολογισμός: €2.157,60 με το Φ.Π.Α. 24% (1.740,00€ χωρίς ΦΠΑ + 417,60€ 

ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899.01  του τακτικού προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 (CPV: 44112300-1, 34928410-5, 34928480-6 ).  

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα 

πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη των τεχνικών 

προδιαγραφών της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι υποψήφιοι υποχρεούνται 

να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους για το οποίο 
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συμμετέχουν. Προσφορές που δεν θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο της ποσότητας κάθε 

είδους για το οποίο συμμετέχουν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

Η οικονομική προσφορά, θα δοθεί με τιμή μονάδος για κάθε είδος που περιλαμβάνεται στη 

συνημμένη αναλυτική κατάσταση του Παραρτήματος Α. 

Η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.  

Η προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης παραγγελίας 

στον ανάδοχο, στον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα υποδειχθεί. Τυχόν έξοδα 

μεταφοράς, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο όλων των ειδών, που θα πιστοποιείται από το σχετικό 

Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.  

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr).  

Για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών, επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη του 

ΠαΜακ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-753 κ. 

Τσανακτσίδου). 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΕΙΔΟΣ Α  

Κινητά ορθογώνια πλεξιγκλάς για την προφύλαξη των χαμηλών πάγκων του δανειστικού 

γραφείου της βιβλιοθήκης. 

α) μήκους 130cm και ύψους 60cm με άνοιγμα από κάτω ύψους 20 cm (σε όλο το κάτω μέρος 

του πλεξιγκλάς) και  

β) μήκους 90cm και ύψους 60 cm με άνοιγμα από κάτω ύψους 20 cm (σε όλο το κάτω μέρος 

του πλεξιγκλάς) 

Ποσότητα: 2 τεμάχια. 

 
 

ΕΙΔΟΣ Β 

Διαχωριστικά γραφείου πλεξιγκλάς σε σχήμα Π για την προφύλαξη των γραφείων του 

προσωπικού. 

Διαστάσεις πλεξιγκλάς: περίπου 60Χ120Χ60 ύψος 60 cm.  

Ποσότητα: 5 τεμάχια. 

 

 
 

 

ΕΙΔΟΣ Γ 

 

Κολωνάκια οριοθέτησης χώρων και κατεύθυνσης.  

 Κολώνα διαμέτρου 63 mm ύψους 910 mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα. Κατά 

προτίμηση βαμμένη σε μαύρο ματ χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή ή αλλιώς INOX. 

 Στιβαρή βάση διαμέτρου 320 mm σε μαύρο χρώμα ή INOX 

 Ιμάντας από πολυεστερικό ύφασμα, μήκους 2 m σε μπλε χρώμα. 

 Με ειδικό μηχανισμό περιέλιξης και επαναφοράς του ιμάντα. 

Ποσότητα: 6 τεμάχια. 

 



 4 

ΕΙΔΟΣ Δ 

Κάδοι απορριμμάτων με ρόδες και πεντάλ.  

Χωρητικότητα: 100-120 lit. 

Ποσότητα: 2 τεμάχια. 


