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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (44/20) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016 ηεο ππ’ αξηζκ. 57/14.07.2020 

απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο ππ’ αξηζκ. 258/31.07.2020 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηεο 5646/31.7.2020 Απφθαζεο ηνπ Πξχηαλε γηα ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο έηνπο 2021, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνζηείινπλ έληππε 

πξνζθνξά γηα ηε Δυδεκάμηνη Τπηπεζία Επιζκεςήρ και ςνηήπηζηρ ηος Σηλεθυνικού 

Κένηπος ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζπλεκκέλεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε δύο αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη απιή θσηνηππία) 

ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ 

Δηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 04.09.2020, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00 π.μ.  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €6.844,80 κε ην Φ.Π.Α. 

24% (5.520,00€ ρσξίο ΦΠΑ + 1.324,80€ ΦΠΑ 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Ε. 0884 ηνπ 

Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2020 (1.840,00€ + 

441,60€ ΦΠΑ = 2.281,60€) θαη 2021 (3.680,00 + 883,20€ ΦΠΑ = 4.563,20€)  - CPV: 

50334130-5. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πέραν ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο 

λα πξνζθνκίζνπλ: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα θςζικά 

ππόζυπα οθείλοςν να πποζκομίζοςν αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ηόζο για ηα ίδια όζο 

και για ηο ηςσόν πποζυπικό πος απαζσολούν, ελψ ζε πεξίπησζε πος δεν απαζσολούν 

πποζυπικό, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ςπεύθςνη δήλυζη με ηην οποία να ηο 

δηλώνοςν. Σα λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά (ππφ α & β) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

γ. Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα, κε εκεξνκελία 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο 





απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016.  

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε Τ.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή από ηο απμοδίυρ 

εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο πος εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για 

διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ηη ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ 

ζύμβαζηρ. 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά 

πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο ΓΕΜΗ). 

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 

εθαηφ (%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο (ήηνη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί φινπο 

ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο. 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δίλεηαη κφλν ζε Επξψ. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.                                                          

Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

Επιζήμανζη: Σν Παλεπηζηήκην έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα λένπ 

Σειεθσληθνχ Κέληξνπ. Η παξνχζα ζχκβαζε ζα ηεξκαηηζηεί ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ λένπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ (εθφζνλ ε παξαιαβή γίλεη πξηλ ην ζπκβαηηθφ πέξαο ηεο ζχκβαζεο) 

θαη ζα πιεξσζεί ην αληίζηνηρν ηίκεκα. 

  

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα 

επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 217 επ. ηνπ λ. 

4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

 

Σξφπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν Σ.3 ησλ ζπλεκκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή θαη έιεγρν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ/ππεξεζηψλ, πνπ ζα πηζηνπνηείηαη 

απφ ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξαιαβήο, χζηεξα απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη 

ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ζ΄, 

ππνπαξάγξαθν Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο δίλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Δ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (θηήξην 

mailto:tprom@uom.gr




Δηνίθεζεο, 1νο φξνθνο, ηει. 2310891-252 θνο Γεψξγηνο Σζαθηξφπνπινο, email: 

gtsakiro@uom.gr). 

 

Επίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη 

κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Επψλπκν Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειψλσ φηη ΔΕΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.  (ΕΠΩΝΤΜΘΑ εηαηξίαο ή ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν) ……………………. 

……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Ελσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Επίζεο δειψλσ φηη: 

1. Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ 

2. Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απηήο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, θαη ηα 

απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 

Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 
ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540




CPV : 50334130-5 

Γσδεθάκελε πληήξεζε Σειεθσληθήο Δγθαηάζηαζεο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  
                    Σελίδα    1 / 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Α.    ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  
 
 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη : 
 
Η ζπληήξεζε, ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ εκθαληδνκέλσλ βιαβψλ 
ηεο Σειεθσληθήο Δγθαηάζηαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα 
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 
Σν Παλεπηζηήκην έρεη ζηε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ: 
Σειεθσληθφ Κέληξν Telenorma/Tenovis/Avaya INTEGRAL 33Υ/3gr ην νπνίν ππνζηεξίδεη 
ζπλνιηθά 950 ports κε: 
- 236 ISDN Γξακκέο (Σειεθσληθέο πζθεπέο ISDN TS13/11 Interface Upo). 
- 443 Αλαινγηθέο Γξακκέο (αλαινγηθέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη fax). 
- Κεληξηθή απαληεηηθή ηειεθσληθή ζπζθεπή VA93D. 
- Πξναπαληεηηθφ χζηεκα (auto attendant) 8 θαλαιηψλ. 
- Φσλεηηθφ ηαρπδξνκείν (voice mail) 2000 ζπξίδσλ. 
- χζηεκα θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ηεινρξέσζεο (EPIPACT). 
 

 
Β.    ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

   Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο 
απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί ή εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην/ζηα αληηθείκελν/α ηεο ζπληήξεζεο 
θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ / ηειεπηθνηλσληψλ θαη εθαξκφδνπλ 
χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 9001 θαη 
δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο, ήηνη: δηαζέηνπλ 
ηελ απαξαίηεηε δνκή θαη νξγάλσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνπλ αλαιάβεη θαηά ηα 
ηειεπηαία 5 έηε έλα ηνπιάρηζηνλ παξφκνην έξγν ζπκβαηηθήο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο (Σερληθή 
ηθαλφηεηα). 

 
ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο αιιά θαη παξαξηήκαηα, ην 
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα Πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία ησλ παξαξηεκάησλ 
ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί θαη εθαξκφδνπλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 
εηδάιισο ην θάζε παξάξηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο. 
 
   Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα 
Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη 

Ανηικείμενο : Γυδεκάμηνη Τπηπεζία 
Δπιζκεςήρ και ςνηήπηζηρ 
Σηλεθυνικοω Κένηπος  
Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ  

 
Θέζη : Παλ/κην Μαθεδνλίαο, Δγλαηίαο 156, 

Θεζ/λίθε. 
        

 

                            ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ 
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αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

    

 
 
Γ.    ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα 
αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:                                                    

α) Αληίγξαθν ηεο ελ ελεξγεία Βεβαίυζηρ Οικείος Δπιμεληηηπίος πνπ λα δειψλεη φηη ην 
αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο είλαη ζρεηηθφ κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ.  

β)  Αληίγξαθν Πιζηοποιηηικοω αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο φηη ν δηαγσληδφκελνο 
εθαξκφδεη ωζηημα Γιαζθάλιζηρ Ποιψηηηαρ ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΝ ISO 9001. 

γ) Τπεωθςνη δήλυζη ηνπ Νφκνπ 1599/1986 (βι. επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα Τπεχζπλεο 
Γήισζεο - Παξάξηεκα Β) κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 
α) δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ηειεθσληθψλ θέληξσλ β) δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ επηζθεπή θαη δηάγλσζε 
ησλ βιαβψλ ησλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Σερληθή πξνδηαγξαθή θαη 
γ) έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ , ησλ 
πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη φηη ηα 
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

δ)  Μία ηνπιάρηζηνλ βεβαίυζη / πιζηοποιηηικψ καλήρ εκηέλεζηρ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, 
απφ θνξείο, πνπ αθνξνχλ ζε εηήζηα ζπληήξεζε ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Η βεβαίσζε 
ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηελ εληεηαικέλε αξρή ηνπ Φνξέα ζπλεξγαζίαο θαη ζα 
αλαθέξεη ηνλ ρξφλν θαη ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζα πξνζδηνξίδνπλ εάλ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη εάλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.  

ε) Δπηπιένλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) ηα θάησζη: 
1. Παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ζπλεηαηξηζκνχ ή 

εηαηξείαο, κε αλαθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε (SERVICE) θαη ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ 
(ζηειέρσζε – πξνζφληα – εκπεηξία). 

2. Πξφζθαην ελδεηθηηθφ πειαηνιφγην ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ζπλεηαηξηζκνχ ή 
εηαηξείαο (πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο), κε ηδηαίηεξε αλαθνξά (αλ ππάξρεη) ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 
θαη αλαθνξά ζην είδνο ζπλεξγαζίαο (ζπληήξεζε – ζχκβαζε ζπληήξεζεο) θαη κε αλαθνξά 
εκεξνκελίαο θαη πνζνχ ίζεο ή αλψηεξεο αμίαο. 

 

 
Γ.    ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
Γηεμαγσγή πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο Σειεθσληθήο Δγθαηάζηαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
δχν (2) θνξέο ην κήλα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε 
ζθνπφ: 
- ηελ ζπληήξεζε,  
- ηελ επηζθεπή,  
- ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ εκθαληδνκέλσλ βιαβψλ θαη 
- ηελ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή λέσλ ηειεθσληθψλ παξνρψλ ζπζθεπψλ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελεκεξψζεηο 
(updates) ζα ελεκεξψλνληαη: 
- Tν πξφγξακκα (software) ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ κε λέα έθδνζε (version), 
- To πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ρξέσζεο (EPIPACT). 
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Eπίζηρ, μέζα ζηιρ ςποσπεϊζειρ ηος αναδψσος είναι και η επιζκεςή (συπίρ ανηαλλακηικά) 
επιζκεςήρ έκηακηυν βλαβϊν ηυν 236 ISDN Σηλεθυνικϊν ςζκεςϊν ISDN TS13/11 και η 
ηοποθέηηζη μικποθϊνυν (συπίρ ανηαλλακηικά) ζηο ζςνεδπιακψ κένηπο ηος 1ος οπψθος 
κηήπιο ΓΓ. 
 

Δ.    ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ/ΩΝ 
 
1. Ο/νη Αλάδνρνο/νη αλαιακβάλεη/νπλ ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πξνθχςεη, βάζεη ησλ 
Διιεληθψλ / Δπξσπατθψλ / Γηεζλψλ Καλνληζκψλ θαη ηηο ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν εθάζηνηε 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ πνπ ππάξρεη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο γηα ηελ 
Διιεληθή αγνξά. 

 
2. ε ζέκαηα φπνπ απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ κε ηα φξγαλα ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ ηφηε 

ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ ζπληνληζκφ απηφ έρεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ 
θαη πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 
3. Γηα φπνηεο εξγαζίεο απαηηείηαη, θάπνηα ζπζηήκαηα ή ζπζθεπέο ηεο εγθαηάζηαζεο λα ηεζνχλ 

εθηφο ιεηηνπξγίαο, θαη κε γλψκνλα ηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ θαζψο θαη ηελ 
απαίηεζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, ν/νη Αλάδνρνο/νη ζα ελεκεξψλεη/νπλ εγγξάθσο, 
24 έσο 48 ψξεο πξηλ, αλάινγα κε ηνλ ρψξν πνπ εμππεξεηείηαη, ηελ ΓΣΔ γηα ην ρξφλν θαη ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο, αζρέησο αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
θαηαηεζεηκέλν πξφγξακκα ζπληήξεζεο. 

 
4. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, παξάιιεια κε ηελ 

γηλφκελε ζπληήξεζε, λα πξνβεί  αλεμαξηήησο πξνγξάκκαηνο ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν φισλ 
ησλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ θαη πζηεκάησλ θαη εάλ ππάξρνπλ βιάβεο λα ππνβάιιεη ζηελ 
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ, Σερληθή Έθζεζε κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο, ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 

5. Μεηά ην πέξαο θάζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή έθηαθηεο επηζθεπήο, ην Παλεπηζηήκην έρεη 
δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Σερληθνχο ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ, ηνλ αξκφδην κεραληθφ θαη ηνλ 
Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Καηαζθεπψλ θαη πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο 
ζπληνληζκφο ηεο παξνπζίαο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ, γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ειέγρνπ, ζα 
γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί άζθνπε 
ρξνλνθαζπζηέξεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ. 

 
6. Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πξνζθφκηζε ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ ΄Δξγσλ ην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν εξγαζηψλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, κε ηα ζεκεία ειέγρνπ φπσο 
αθξηβψο αλαθέξνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 
7. Η ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε εκέξα Πέκπηε θαη απφ ψξα 08.00 έσο 15.00.  
 
8. Όηαλ ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε επίζθεςε ηνπ Σερληθνχ ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ, έρεη πξνθχςεη 

αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πιηθνχ, ην νπνίν δελ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκν (νπφηε ζα έρεη αλαθεξζεί 
ε αλάγθε πξνκήζεηάο ηνπ απφ ηνλ Σερληθφ ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ ζηελ απζεκεξφλ αλαθνξά 
ηνπ), ην Παλεπηζηήκην ζα πξνκεζεχεηαη ην πιηθφ απηφ απφ ηελ αγνξά θαη ζα ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο ηνλ/ηνπο Αλάδνρν/νπο φηη ην έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, νπφηε ν/νη Αλάδνρνο/νη ζα 
πξέπεη ην πνιχ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα λα απνζηείιεη Σερληθφ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή 
ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζε κία επίζθεςε ηνπ Σερληθνχ ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ, πξνθχςεη 
αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ, ην Παλεπηζηήκην ζα 
θξνληίδεη γηα ηελ καδηθή πξνκήζεηά ηνπο θαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ γηα ηελ 
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απνζηνιή Σερληθνχ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ απηά δελ 
δηαηίζεηαη άκεζα ζηελ αγνξά (γεγνλφο πνπ ζα κπνξεί εχθνια λα δηαπηζησζεί απφ ηνλ/ηνπο 
Αλάδνρν/νπο), ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζε δχν ή ηξεηο ρξφλνπο, νπφηε, 
αληίζηνηρεο θνξέο ζα θιεζεί θαη ν Σερληθφο ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε. 
Καηά πεξίπησζε, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά ή ηα αληαιιαθηηθά απηά, 
απ’ επζείαο απφ ηνλ/ηνπο Αλάδνρν/νπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φια ηα ππφ πξνκήζεηα ή 
εγθαηάζηαζε απαηηνχκελα πιηθά, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα εγθαηεζηεκέλα πιηθά / 
εμνπιηζκφ. 

9. Γηα ηελ άξζε βιαβψλ κεηά αληαιιαθηηθψλ ε εηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ 
ππεχζπλν κεραληθφ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ην είδνο ηεο βιάβεο, ηε κέζνδν απνθαηάζηαζεο, ην είδνο θαη ην 
θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ. Μφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
Πξντζηάκελνπ ηνπ ηκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε εηαηξεία 
πξνβαίλεη ζε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ.  

 
10. Η πξνζέιεπζε ησλ Σερληθψλ ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ γηα ηηο έθηαθηεο επηζθεπέο, ζα γίλεηαη, 

θαηά ην δπλαηφλ, κέζα ζε δχν (2) ψξεο απφ ηε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο (έγγξαθεο ή 
ηειεθσληθήο, επσλχκσο) απφ ην Παλεπηζηήκην. Ζ ςποσπέυζη αςηή ιζσωει για ψλερ ηιρ 
ημέπερ ηηρ εβδομάδορ, ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος αββαηοκωπιακος, απψ ηο ππυί 
ζηιρ 7:30 έυρ και ηιρ 20:00 καθημεπινά,  δεδομένος ψηι ηο Πανεπιζηήμιο λειηοςπγεί 
επηά ημέπερ ηην εβδομάδα. 

 
 
11. Γηα επηζθεπέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο Σερληθνχο ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ εθηφο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (07:00 – 15:00), ζα ελεκεξψλεηαη 
εγγξάθσο ν αξκφδηνο ππάιιεινο θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ & 
πληήξεζεο ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα. 

 
12. Πξνθεηκέλνπ ην Παλεπηζηήκην λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζα πξέπεη: 
1. Γηα ηηο εκέξεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ λα εηδνπνηεί ηελ πξνεγνχκελε 

εξγάζηκε γηα πηζαλή αιιαγή ηεο ψξαο πξνζέιεπζεο ηνπ Σερληθνχ ηνπ/ησλ 
Αλαδφρνπ/σλ. 

2. Γηα ηηο εκέξεο ησλ επηζθέςεσλ γηα αληηθαηάζηαζε πιηθνχ, ζα εηδνπνηεί άκεζα (κεηά 
ηελ εηδνπνίεζή ηνπ απφ ην Παλεπηζηήκην), γηα ην εάλ ν Σερληθφο ηνπ/ησλ 
Αλαδφρνπ/σλ ζα πξνζέιζεη απζεκεξφλ ή ηελ επνκέλε (παξάγξαθνο 8) θαη θαηά ην 
δπλαηφλ γηα ηελ ψξα πξνζέιεπζεο. 

3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθησλ επηζθέςεσλ, ε ψξα πξνζέιεπζεο, ζα θαλνλίδεηαη (θαηά 
ην δπλαηφλ), άκεζα θαηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ γηα ηε βιάβε. 

 
13. Η ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζα γίλεηαη κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα 

κεηξήζεσο θαη ειέγρνπ, απφ απνδεδεηγκέλα εηδηθά εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ 
ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ. Η ζπληήξεζε ζα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ζα ελεκεξψλεηαη ην βηβιίν ζπληήξεζεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ Αξκφδην Σερληθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 
14. Σν Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ επζχλε παξνπζίαο ή κε εθπξνζψπνπ ηνπ 

(αξκνδίνπ ππαιιήινπ), γηα ηελ επί ηφπνπ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σερληθνχ ηνπ/ησλ 
Αλαδφρνπ/σλ. 

15. Γηα θάζε ππνρξέσζε ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/σλ, επζχλεηαη ηφζν ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί 
ηε ζπληήξεζε φζν ε εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν ή ν ζπλεηαηξηζκφο κε ην νπνίν ζπλδέεηαη 
ην θπζηθφ πξφζσπν (εθφζνλ ππάξρεη) δηα ζρέζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
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16. ηο κψζηορ ζςνηήπηζηρ πεπιλαμβάνεηαι και η ηςσψν επγαζία πος θα πποκωτει ζηο 
ζςγκεκπιμένο διάζηημα για ηην άπζη εκηάκηυν βλαβϊν, άνες ανηαλλακηικϊν, ψηαν 
αςηή ζςνίζηαηαι ζε θέμαηα πςθμίζευν, ππογπαμμαηιζμοω, εκηάκηυν πεπιζηάζευν 
κηλ. 

17. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ ηειέθσλσλ αλάγθεο εθηφο ησλ σξψλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

18. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ησλ αλαδφρνπ/σλ είλαη θαη ε απνκάθξπλζε ηπρφλ άρξεζησλ ή 
άζρεησλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Σα πιηθά πνπ πηζαλφλ λα πξνέθπςαλ απφ απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ 
ζα απνκαθξχλνληαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηνπ ππεπζχλνπ κεραληθνχ θαη ηνπ 
Πξντζηάκελνπ ηνπ ηκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ζα 
θαηαγξάθνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν ηειεπηαίνο πξνο 
ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο. 

19. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ θαη ηνλ 
Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 
ψζηε λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
λνκνζεζία θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειεθσληθνχ 
θέληξνπ. 

20. Ο/νη αλάδνρνο/νη είλαη ππεχζπλνο/νη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ θηηξίνπ ή ηεο 
Σειεθσληθήο Δγθαηάζηαζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηπρφλ απξφζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο θαη ππνρξενχηαη ζε πιήξε επαλφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηδίαο 
δαπάλεο. Δάλ ν/νη αλάδνρνο/νη δελ απνθαηαζηήζεη/νπλ ηε βιάβε ή ηε δεκία γηα ηελ νπνία 
είλαη ππεχζπλνο/νη κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ/ο δνζεί, ην Παλεπηζηήκην έρεη ην 
δηθαίσκα λα  πξνβεί ζε επηδηφξζσζε απηήο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ/ησλ 
αλαδφρνπ/σλ.  

21. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ κπνξεί λα πξνθιήζεθε απφ θπζηθέο ή 
αλζξσπνγελείο ζπλζήθεο, φπσο ππξθαγηά, πιεκκχξα, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζεηζκφ θιπ. 

22. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ/ησλ αλαδφρνπ/σλ απφ ηελ ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο 
εγθαηάζηαζεο ππνρξενχηαη/ληαη λα ελεκεξψζεη/νπλ εγγξάθσο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, 
είθνζη  (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο, ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη λα ην θνηλνπνηήζεη ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ. ε πεξίπησζε 
παξαίηεζεο ηεο Δηαηξίαο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλάιεςεο ηεο ζπληήξεζεο απφ άιιε 
εηαηξία, ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν γηα ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ ΄Δξγσλ, φια ηα ζρεηηθά γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ηειεθσληθνχ θέληξνπ (θσδηθνί, ζρέδηα, θ.ά.) 

23. Όιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο επέθηαζεο θαη βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ηειεθσληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ. 

24. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη  πιήξσο ηα θαζήθνληά ηνπ ηελ επνκέλε 
ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

25. Γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ φξνπο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο. 

26. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 24 (Άξζξν 23 νδεγίαο 
2006/123) ηνπ Ν 3822/2010 Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο ή Δγγπήζεηο ησλ νπνίσλ 
αληίγξαθν ζα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπληήξεζεο ζηε ΓΣΔ. 
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Σ.     ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

1. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε πιεκκειή ζπληήξεζε θάπνηαο 
εγθαηάζηαζεο / εμνπιηζκνχ απφ ηελ ΓΣΔ, ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ρσξίο 
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη αληηξξήζεηο απφ ηνλ/νπο Αλάδνρν/νπο.  
 
2.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
κέηξσλ αζθαιείαο. Ο/νη Αλάδνρνο/νη ζα ηεξεί  ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθφο/νη θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 
αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε ηξίηνπο, εμαηηίαο ρεηξηζκψλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ. 
 
3.  Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ και  
καηάθεζη Τπεωθςνηρ Γήλυζηρ πος αναθέπει ψηι η παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ έγινε απψ 
καηάλληλο πποζυπικψ και ψηι ηα σπηζιμοποιηθένηα ςλικά πληποων ηιρ πποχποθέζειρ ηηρ 
Γιακήπςξηρ και έσοςν ελεγσθεί απψ ηον απμψδιο ςπάλληλο ηος Πανεπιζηημίος ν νπνίνο ζα 
θαηαζέηεη εγγξάθσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ. Πιεξσκή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε δηκήλνπ. 
 
4.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη αλσηέξσ φξνη, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνλ 
αλάδνρν/νπο, ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα θεξχμνπλ ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. 

5.  Η θαζπζηέξεζε ηνπ αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πέξαλ ησλ 2 σξψλ απφ ηε ιήςε εηδνπνίεζεο ζα ζπλεπάγεηαη 
θαη ηελ θαηάπησζε θαη' απηήο πνηληθήο ξήηξαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ 
γηα ηελ θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο  δελ είλαη ππαίηην ην Παλ/ίν ή 
θάπνηνο ιφγνο αλσηέξαο βίαο (αξγία, απεξγία θηι.) 
 

6. Δθψζον η Ππομήθεια ηος Νέος Σηλεθυνικοω Κένηπος απψ ηο Πανεπιζηήμιο ςλοποιηθεί 
ηο σπονικψ διάζηημα 2020-2021, η ζωμβαζη ζςνηήπηζηρ ηος ηηλεθυνικοω κένηπος θα 
ηεπμαηιζηεί ηην ημέπα παπαλαβήρ ηος νέος ηηλεθυνικοω κένηπος (εθψζον η παπαλαβή 
γίνει ππιν ηο ζςμβαηικψ πέπαρ ηηρ ζωμβαζηρ) και θα πληπυθεί ηο ανηίζηοισο ηίμημα. 

 
7. Ζ οικονομική πποζθοπά θα δοθεί με έκπηυζη επί ηοιρ εκαηψ (%) επί ηεο 
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο. 
 
 

 
Θεζζαινλίθε 13-07-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑXΘΖΚΔ 
 
 

 

 
Σζακιπψποςλορ Γεϊπγιορ 

Γιπλ.. Ζλεκηπολψγορ Μησανικψρ & Μησ. Τ., Msc 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ζ Πποφζηαμένη ηηρ Γ.Σ.Δ. 

 
 
 

Γπ. Αλεξοωδη Μαπία 
Γιπλ. Πολιηικψρ Μησανικψρ, Msc 
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Ε.       ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ  
 
 

Α/Α ΔΡΓΑΗΔ - ΤΠΖΡΔΗΔ 
Απιθμψρ επιζκέτευν 
ζςνηήπηζηρ 

Κψζηορ 
Δπίζκετηρ 

 (€) 
Κψζηορ Δπγαζιϊν  (€) 

1 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

2Υ12 230 5,520 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ   5,520 

Φ.Π.Α  24%  1,324,8 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
12ΜΖΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ 

6.844,8€ 

 
 
 
 

Θεζζαινλίθε 13-07-2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ 

ΤΝΣΑXΘΖΚΔ 

 
 
 
 

Σζακιπψποςλορ Γεϊπγιορ 
Γιπλ.. Ζλεκηπολψγορ Μησανικψρ & 

Μησ. Τ., Ms 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ζ Πποφζηαμένη ηηρ Γ.Σ.Δ. 

 
 
 

Γπ. Αλεξοωδη Μαπία 
Γιπλ. Πολιηικψρ Μησανικψρ, Msc 

 

Ανηικείμενο : Γσδεθάκελε Τπεξεζία 
πληήξεζεο Σειεθσληθήο Δγθαηάζηαζεο  
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο -    

 
Θέζη : Παλ/κην Μαθεδνλίαο, Δγλαηίαο 156, 

Θεζ/λίθε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΔ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 
 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΝΣΗΡΗΗ:  
 

Α/Α ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΙΓΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΜΗΝΑ:  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Α’ 15νθημερο Β’ 15νθημερο 

1 
 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Γηεμαγωγή πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ.    

Άκεζε απνθαηάζηαζε ηωλ ηπρόλ 
εκθαληδνκέλωλ βιαβώλ. 

   

Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή λέωλ ηειεθωληθώλ 
παξνρώλ ζπζθεπώλ. 

   

Δλεκέξωζε πξνγξάκκαηνο  

(software) ηνπ Τειεθωληθνύ 

Κέληξνπ κε λέα έθδνζε (version), 
εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε 

ελεκέξωζε (update). 
 

   

Βειηίωζε θαη ελεκέξωζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο 
ζηνηρείωλ ρξέωζεο (EPIPACT) 

εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε 
ελεκέξωζε (update). 

   

 
Παξαηεξήζεηο:  
                                                                                                                                                                                                           Τπνγξαθή / θξαγίδα





CPV : 50334130-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

         

 





CPV : 50334130-5 

 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

α) δηαζέησ ην απαηηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε ηειεθσληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ β) δηαζέησ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ επηζθεπή θαη δηάγλσζε ησλ βιαβψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε γ) έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ κε επηηφπηα επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζα, ησλ 

πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη ηα απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 

 

Ηκεξνκελία:      ……….2020 

Ο – Η Γει. 

 

                                                                                                                            (Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ.  

4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.  

 




