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        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
 
 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Πληροφορίες : Τσαρδακάς Χρήστος 

Τηλέφωνα  : 2310 891-233 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (34/20) 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 48/28.05.2020 
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 
233/29.05.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν έντυπη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανάθεση υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή 
φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 
2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 15.06.2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.016,13 + 
483,87 (ΦΠΑ 24%) = €2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα 
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0831 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
οικονομικού έτους 2020 - CPV: 64110000-0.  
 
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. 
Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) 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 διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από 10.07.2020 έως 09.07.2021 με 
την προϋπόθεση ότι θα έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν 
έχει υπογραφεί η σύμβαση μέχρι τις 10.07.2020, η ισχύς της θα είναι από την 
υπογραφή της και για δώδεκα μήνες. 



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 γίνεται κάθε μήνα, μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των προς προμήθεια 
υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από σχετική αναλυτική κατάσταση χρεώσεων 
την οποία υποχρεούται να υποβάλλει ο ανάδοχος μαζί με το τιμολόγιο, και αφού 
προηγηθεί σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής.  
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). 
 
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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Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
 

Οι τιμές για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς θα δοθούν για τις παρακάτω επιμέρους 
υπηρεσίες: 
 
 

Α/Α 
(i) 

Υπηρεσία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

[Σβ(i)] 
Τιμή [Τ(i)] 

Σταθμισμένη τιμή  
ΣΤ(i) = [Σβ(i) Χ Τ(i)] 

1 
Παραδόσεις εντός 
Θεσσαλονίκης την ίδια ημέρα 
από την παραλαβή. 

10%   

2 
Παραδόσεις εντός 
Θεσσαλονίκης την επομένη 
μέρα από την παραλαβή. 

40%   

3 

Παραδόσεις εντός Ελλάδος την 
επόμενη μέρα από την 
παραλαβή 
 
[Για συγκεκριμένους 
προορισμούς που η παράδοση 
γίνεται πέραν της επόμενης 
μέρας από την παραλαβή, θα 
προσκομίζεται αναλυτικός 
πίνακας (δεν λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση)] 

50%   

4 

Παραδόσεις εξωτερικού σε 
Ευρώπη και Αμερική καθώς 
και για κάθε άλλη χώρα. 
Να αναφερθούν οι τιμές και ο 
χρόνος παράδοσης για κάθε 
άλλη χώρα (δεν λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση) 

0% 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ Σ(ΣΤ(i))  

 
 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος που θα έχει την χαμηλότερη τιμή 
Σ(ΣΤ(i)) δηλαδή το άθροισμα των επιμέρους Σταθμισμένων Τιμών.     

 
 
 
 

 


