
 

 

    Θεσσαλονίκη, 17.09.2020 
 
 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
 
 
 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες  : Σσαρδακάς Φρήστος 
Σηλέφωνα  : 2310 891-233 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ (57/20) 

 
Σο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 47/21.05.2020 
Απόφασης του Πρυτανικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της με Α/Α 
231/28.05.2020 Απόφασης Ανάληψης Τποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και 
Μικροαντικειμένων Γραφείου για τις ανάγκες 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 Σμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 
2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 28.09.2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.016,13 + 
€483,87 (ΥΠΑ 24% =) €2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24% και θα 
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1261 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
οικονομικού έτους 2020 (CPV: 30192700-8). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της οικονομικής τους προσφοράς, θα πρέπει επίσης να 
προσκομίσουν: 
α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Σα 
φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο 
για τα ίδια, όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε 
περίπτωση που δεν απασχολούν προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το δηλώνουν. Σα νομικά πρόσωπα οφείλουν 
να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για το προσωπικό που 
απασχολούν. 
Σα παραπάνω πιστοποιητικά (υπό α & β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά 
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 
γ. Τπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού 





 

φορέα, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. ε περίπτωση νομικού 
προσώπου, η Τ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, 
όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα(π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 
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. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη των τεχνικών 
προδιαγραφών της Πρόσκλησης. ε κάθε περίπτωση όμως οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας κάθε 
είδους για το οποίο 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 και 
στο σύνολο με τη συμπλήρωση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς. 
Η τιμή μονάδος χωρίς ΥΠΑ 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. 
 
Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της έγγραφης 
παραγγελίας που αποστέλλεται στον ανάδοχο. Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος 
παράδοσης δύναται να παραταθεί βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016. 
 
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. 
 





 

Σρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας) θα γίνει σε Ευρώ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή και έλεγχο των προς προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, που θα πιστοποιείται 
από 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 Σμήμα 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 ΚΗΜΔΗ, 
καθώς και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  
www.uom.gr/supplies. 
 
 

 
 
 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 
 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 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): 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

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.. ……………………………………………………………………. 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 Ινπιίνπ 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 Ινπλίνπ 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). 

 

Δειψλσ επίζεο φηη: 

1) Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

2) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο, 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
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφζθιεζεο απηήο ην Παλεπηζηήκην δεζκεχεη ην πνζφ ησλ €500,00 

πεξίπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξνκήζεηα έθηαθησλ 

εηδψλ/αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο 

πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην θνηλφ αλζξψπηλν κέηξν. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αλάγθεο γηα πξνκήζεηα λέσλ εηδψλ, ζα δεηεζνχλ πξνζθνξέο απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα βξεζεί ν κεηνδφηεο. 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΙΔΩΝ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΙΔΟΤ Ποσότητα Μ.Μ 

Σιμή 

μονάδος 

(τωρίς 

ΦΠΑ) 

σνολική 

Σιμή 

(τωρίς 

ΦΠΑ) 

1 Πίνακασ φελλοφ 60Χ90 10 Σεκάρηα   

2 Χαρτοταινίεσ  50mm X 35m 50 Σεκάρηα   

3 Μολφβια ξφλινα ΗΒ 2 1/2 200 Σεκάρηα   

4 
Φάκελοι με λάςτιχο πτερφγια 36Χ26 

γυαλιςτεροί διαφόρων χρωμάτων 
500 Σεκάρηα   

5 Συνδετιρεσ No 5 50 Κνπηηά   

6 

Λάςτιχα καουτςοφκ καλτςοδζτα 
100mm/5mm ςε ςυςκευαςία 100 

γραμμαρίων 
30 Σεκάρηα   

7 Φάκελοι κρεμαςτοί 500 Σεκάρηα   

8 
Φάκελοι κουτί με λάςτιχο, πλάτθ 

10εκ. 
100 Σεκάρηα   

9 Συνδετιρεσ 28mm 100 Κνπηηά   

10 Συνδετιρεσ ςυρραπτικοφ 2000 64 72 Κνπηηά   

11 Συνδετιρεσ ςυρραπτικοφ 126 (24/6) 72 Κνπηηά   

12 
Σφρραπτρα φωτοτυπικοφ NUVERA 

120 EA (Νο. 37414) 
3 

Κνπηηά (3 Cartridges 

X 5.000 staples αλά 

θνπηί) 

  

13 Ημερολόγια επιτραπζηια ζτουσ 2021 200 Σεκάρηα   

          χλνιν 

             ΦΠΑ 

               ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

 




