
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

 

 

 Κοζάνη, 04-05-2020  

 Αριθμ. Πρωτ. 5816  

   

 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 

για την προμήθεια  

δομικών υλικών για διαρρυθμίσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών (Πρώην ΕΠΑΛ) στη Φλώρινα   

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.925,10€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

 

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

Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 320, με ΑΔΑ: 6ΝΑΩ469Β7Κ-Μ50  και ΑΔΑΜ: 20REQ006646023, καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια δομικών υλικών για διαρρυθμίσεις 

στη Σχολή Καλών Τεχνών (Πρώην ΕΠΑΛ) στη Φλώρινα, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.,925,10 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020, ΚΑΕ: 1413. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει συνολικής τιμής, 

με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

 

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

περιέχονται:  

1. Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ 

της παρούσας 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 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). 

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

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   

            κ α ι  Μ Η Χ Α Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ  
 

Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου   

           Κοζάνη, ΤΚ 50100 

Τηλ.: 2461056355 & 2461056356 

Email: apatika@uowm.gr  





 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ. ΔΟΥ, δ/νση, τηλέφωνο, email) και 

β) της διαδικασίας (ήτοι: την προμήθεια δομικών υλικών για διαρρυθμίσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών 

( Πρώην ΕΠΑΛ) στη Φλώρινα).  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 06-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 

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

Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68280. Το άνοιγμα των φακέλων θα 

πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Μετά από  την Έγκριση ανάθεσης Προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

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 ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  τα υλικά σε διάστημα 10 ημερών από την έγκριση 

ανάθεσης προμήθειας.  

3. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς. Η πληρωμή του θα γίνει μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση της 

αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων.  

4. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 4% για 

τις προμήθειες), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύμφωνα 

με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Πανεπιστημίου. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση της  παραπάνω κράτησης, ο προμηθευτής επιβαρύνεται 





σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 24610 56367 ). 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

Καθηγητής, Ιορδανίδης Γεώργιος 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

της προμήθειας με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

(ΠΡΩΗΝ 1
ο
 ΕΠΑΛ) 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ 1
ο
 ΕΠΑΛ) 

Το πρώην 1
ο
 ΕΠΑΛ έχει παραχωρηθεί στη Σχολή Καλών Τεχνών (ΣΚΤ) της Φλώρινας, του ΠΔΜ, για να 

καλύψει τις κτιριακές ανάγκες της. Πρόκειται για ένα κτίριο που αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα, με στέγη και 

ανεγέρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90.  

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια δομικών υλικών για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, στη 

Σχολής Καλών Τεχνών. Συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά πρόκειται να 

Χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τριών (3) συνολικά νέων γραφείων καθηγητών και αποθήκης 

αναλώσιμων υλικών, δίπλα στη μικρή αποθήκη των υλικών καθαρισμού.  

 

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

Για τα προτεινόμενα εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα θα προτιμηθούν υλικά που θα τοποθετούν με τη 

μέθοδο της ξηράς δόμησης, δηλαδή από γυψοσανίδα. Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει έτοιμα φύλλα 

γυψοσανίδας καθώς και τα υλικά για την κατασκευή μεταλλικού σκελετού, από στραντζαριστές κολώνες. 

O σκελετός αυτός θα αποτελείται από γαλβανισµένους στρωτήρες και ορθοστάτες. Για τη δημιουργία των 

προτεινόμενων χώρων γραφείων θα χρησιμοποιηθεί μονή ανθυγρή γυψοσανίδα (τύπου KNAUF), µε πάχος 

12,50mm εκατέρωθεν (σε κάθε πλευρά της τοιχοποιίας) και µε ενδιάμεση μόνωση από πετροβάµβακα, 

πάχους 7cm. Το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας θα είναι 10εκ. Στους νέους χώρους θα τοποθετηθεί με 

κόλλα σοβατεπί από μαλακό λευκό μάρμαρο, πάχους 2 εκ. και ύψους 8 εκ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ: 18,00 τ.μ.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΟΒΑΤΕΠΙ: 15,00 μμ.  

 

4. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ/ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Για τους δύο (2) νέους χώρους γραφείων των καθηγητών θα χρειαστεί να τοποθετηθούν ισάριθμες ξύλινες 

πόρτες (ανοιγόμενες προς το διάδρομο), με κάσα δρομική, σε άνοιγμα καθαρών διαστάσεων 1,00x2,20μ. 

Τα θυρόφυλλα θα διαθέτουν πλαίσιο από άριστης ποιότητας ξυλεία, με επένδυση και στις δύο όψεις, σε 

απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Θα διαθέτουν κατάλληλους μεντεσέδες επαρκούς στήριξης και θα 

εξοπλιστούν με κλειδαριές και αντίστοιχες χειρολαβές βαρέως τύπου, ροζέτες, στόπερ δαπέδου, πλάκες 

προστασίας, ενώ όλα τα μεταλλικά αξεσουάρ θα είναι απλής μορφής από αλουμίνιο, γυαλισμένο και 

ανοδιωµένο στο φυσικό τους χρώμα, εύλογου μεγέθους και διατομής χειρολαβής τουλάχιστον 21mm. Οι 

ξύλινες κάσες θα διαθέτουν διατομή ανάλογη µε το πάχος των διαχωριστικών όπου τοποθετούνται και 

των τελειωμάτων τους (επιχρισμάτων ή πλακιδίων κ.λ.π.). 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΝΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ (x2): 4,40 τ.μ.  

 

 

 

 

 

 





 

         Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 Γυψοσανίδες ξηράς 

δόμησης 2,00 x 12,5 

(έτοιμες πλάκες) 

17 τεμ. 15,00 255,00 316,20 

2 Θύρες εσωτερικές ξύλινες 

πλήρεις (με κάσα και 

πηχάκια, πόμολα και 

κλειδαριές) 

2 τεμ. 300,00 600,00 744,00 

3 Σοβάς έτοιμος 6 kg 20,00 120,00 148,80 

4 Βίδες γυψοσανίδας 6 x 60 

(κουτιά)  

4 τεμ. 20,00 80,00 99,20 

5 Βίδες απλές 25mm 

(κουτιά) 

2 τεμ. 15,00 30,00 37,20 

6 Πετροβάμβακας 20 μ2 10,00 200,00 248,00 

7 Στρωτήρες 7,5 εκ. 10 τεμ. 8,00 80,00 99,20 

8 Ορθοστάτες 7,5 εκ. 14 τεμ. 7,50 105,00 130,20 

9 Σοβατεπί μαρμάρινο 15 μμ. 4,50 67,50 83,70 

10 Κόλλα μαρμάρων 1 kg 15,00 15,00 18,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.925,10 € 

 

 

 

Κοζάνη, 24-4-2020 

 

Ο Συντάξας 

 

 

Στέφανος Δ. Γαζέας 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της με  

αριθμ. πρωτοκόλλου ……………………………… Πρόσκλησης «για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την 

προμήθεια δομικών υλικών για διαρρυθμίσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών ( Πρώην ΕΠΑΛ) στη Φλώρινα» 

και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ - CPV:44100000-1 

          ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

( Συνολικών υλικών ) 

 

ΦΠΑ 24 % 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 

( Συνολικών υλικών ) 

 

   

Συνολική Αξία ολογράφως ………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

                                                                                                                        ……………….………………………………… 
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