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 Θεζζαινλίθε, 28.12.2020 

 

 

        Ππορ: Κάζε ελδηαθεξφκελν  

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

 

Πιεξνθνξίεο : Ηιίνπ Νηθφιανο, Καξακπαηάθε Φσηεηλή 

Σειέθσλν : 2310 891-233, 2310 891-270 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (91/20) 

 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζκ. 12/22.12.2020 

απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 

323/22.12.2020 απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

απνζηείινπλ έληππε πξνζθνξά γηα ηελ ππομήθεια βαμμένυν παθιών ηύπος Dexion για 2 

αποθήκερ ζηον ςπόγειο σώπο πάπκινγκ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε δύο ανηίγπαθα 

(πξσηφηππν θαη απιή θσηνηππία) ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

(Εγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ Δηνηθήζεσο) ηο απγόηεπο μέσπι ηιρ 18.01.2021, ημέπα 

Δεςηέπα και ώπα 11:00 π.μ. 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €6.446,44 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ, (€5.198,74 άλεπ ΦΠΑ + €1.247,70 ΦΠΑ 24% = 

€6.446,44 κε ην ΦΠΑ)  θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΕ 7111.01 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. [CPV: 39131100-0]. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πέραν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο λα 

πξνζθνκίζνπλ: 

1. Σερληθή πξνζθνξά (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ) 

2. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

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 (κύπιαρ και 

επικοςπικήρ). 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. 

εκεησηένλ φηη νη ππνρξεψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο πξνο ηε θνξνινγηθή θαη 

αζθαιηζηηθή ηνπο ελεκεξφηεηα ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ, δελ έρνπλ 

θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο, ή εθφζνλ, απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξείηαη. 
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Σα 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 ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζει ηιμήρ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί φινπο 

ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο. 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ μόνο για ηο ζύνολο ηυν ππορ ππομήθεια ςλικών (1-8). 

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. 

 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο αλσηέξσ ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 

4412/2016.  

 

Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ 

εηδψλ/ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 

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

 

Σξφπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ (κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο) ζα γίλεη ζε Επξψ, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν 

φισλ ησλ πξνο αλάζεζε πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ, πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο πεξί 

εθπιεξψζεσο ησλ ελ γέλεη ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
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ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε. 

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 

Δηνίθεζεο, 1νο φξνθνο, ηει. 2310891-255 θα Καξακπαηάθε Φσηεηλή, email: 

fotkar@uom.edu.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 

 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:eballas@uom.edu.gr
http://www.uom.gr/supplies
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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.. ……………………………………………………………………. 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: 

-Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

-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
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