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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (43/20) 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 57/29.07.2020 
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθ. 
253/29.07.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) 

λίτρων πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για 
τις ανάγκες του Πανεπιστημίου κατά το έτος 2020.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 
28.08.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.200,00 με το 

Φ.Π.Α. 24% (1.774,19€ χωρίς ΦΠΑ + 425,81€ ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 
(CPV 09134200-9). 
 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος 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. 
Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν τιμή μονάδας αλλά και συνολική τιμή άνευ 
ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 
 
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. 
 





Ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια είδους ορίζεται σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
κατακύρωσης που θα αποσταλεί από την υπηρεσία στον ανάδοχο. Ο ανωτέρω 
συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί βάσει των αναφερομένων στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
 
Ο τόπος παράδοσης είναι το υπόγειο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Τυχόν έξοδα μεταφοράς, βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών 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 έλεγχο των προς προμήθεια ειδών, ύστερα από έγγραφη 
βεβαίωση του υπεύθυνου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και μετά την 
κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών.  
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 
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