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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 Κοζάνη,  29-05-2020 

 Αριθμ. Πρωτ. 6335 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με αρ. 398/26-05-2020 με ΑΔΑ: 9ΚΩΘ469Β7Κ-3Τ9 και ΑΔΑΜ: 20REQ006774748, προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταποίησης τηβέννων 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 7.100,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος της Παρούσας. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020, ΚΑΕ: 4121Α  

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη 

τιμή, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος της 

παρούσας. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα 

περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, που θα περιλαμβάνει:  

a. Τον Πίνακα Συμμόρφωση του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

προσφέροντα και 

b. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε ισχύ (όπου θα φαίνεται ότι το αντικείμενο της 

δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης) 

2) οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και 

β) της διαδικασίας (ήτοι:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6335/29-05-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 

ΑΔΑ: 671Τ469Β7Κ-12Ν
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03-06-2020, 11:00 π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 03-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

(ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68280, 56286, Fax 24610-39682. Το άνοιγμα των 

φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας 

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα). 

iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

2. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας. Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα εκδίδεται στα εξής στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

3. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 

8%), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση 

που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

4. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:  

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

 

 

ΑΔΑ: 671Τ469Β7Κ-12Ν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α 

(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

ΑΠΑΙ-

ΤΗΣΗ 

(γ) 

ΑΠΑ-

ΝΤΗΣΗ 

(δ) 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)   

1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά   

 Η τηβεννοθήκη του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διέθετε 200 τηβέννους 

φοιτητών, 23 τηβέννους Καθηγητών (τύπος Β1) και 12 τηβέννους Καθηγητών 

(Τύπος Β2). Προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας πρόκειται να τις μεταποιήσει στη μορφή των τηβέννων του ΠΔΜ. 

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να ανατεθούν αφορούν τα παρακάτω: 

  

1.1.1 

 

Παρασκευή 150 σημάτων (υπάρχουν 80 

διαθέσιμα) για όλες τις τηβέννους 

φοιτητών και Διδακτικού προσωπικού  

Περιγραφή σήματος: Στρόγγυλο με 

έγχρωμο κέντημα, διαμέτρου 8,5 cm, 

σύμφωνα με τη φωτογραφία 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

1.1.2 

 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (200 τήβεννοι) 

Ραφή του σήματος στο σύνολο των 200 

τηβέννων, στις οποίες υπάρχει κεντημένο 

το παλιό σήμα του πρώην ΤΕΙ 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

1.1.3  ΤΗΒΕΝΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

 

 

Τύπος Β1 (23 τήβεννοι).  

1. Αντικατάσταση όλων των πορφυρών 

υφασμάτων με το γαλαζοπράσινο 

(τυρκουάζ) του ΠΔΜ.  

2. Αντικατάσταση (ραφή) της τρέσσας 

που υπάρχει στις υφιστάμενες 

τηβέννους με την αντίστοιχη τρέσσα 

του ΠΔΜ. 

3. Ραφή του σήματος στο σύνολο των 23 

τηβέννων του διδακτικού προσωπικού 

στις οποίες υπάρχει κεντημένο το 

σήμα του ΤΕΙ. 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 
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1.1.4 

 

Τύπος Β2 (5 τήβεννοι Πρυτανικού 

Συμβουλίου).   

1. Αντικατάσταση όλων των πορφυρών 

υφασμάτων με το γαλαζοπράσινο 

(τυρκουάζ) του ΠΔΜ  

2. Αντικατάσταση (ραφή) της τρέσσας 

που υπάρχει στις υφιστάμενες 

τηβέννους με την αντίστοιχη τρέσσα 

του ΠΔΜ 

3. Ραφή του σήματος στις 5 τηβέννους 

του Πρυτανικού Συμβουλίου στις 

οποίες υπάρχει κεντημένο το σήμα του 

ΤΕΙ. 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

1.2 Τόπος, χρόνος παράδοσης, 

εγγυήσεις 

   

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 228 τήβεννοι 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έδρα του αναδόχου (παραλαβή  και παράδοση 

των τηβέννων στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Πεταλωτή Χριστίνα, Προϊσταμένη Τμήματος 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, τηλ. 2461056212, email: cpetaloti@uowm.gr  

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή 

ΑΔΑ: 671Τ469Β7Κ-12Ν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου 

της παρούσας Πρόσκλησης) 

Ο υπογεγραμμένος ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 

6335/29-05-2020 Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

Υπηρεσία 

Προϋπολο-

γισμός με 

ΦΠΑ (€) 

Προσφερόμε-

νη τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

24% 

Συνολική 

προσφερόμενη 

τιμή με ΦΠΑ (€) 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ 

ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7.100,00 €    

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή 

ΑΔΑ: 671Τ469Β7Κ-12Ν
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