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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,  06-07-2020 

 Αριθμ. Πρωτ. 7195 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

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

Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 529/06-07-2020, με ΑΔΑ: Ψ5ΔΚ469Β7Κ-5ΤΧ και ΑΔΑΜ: 

20REQ006976978, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 13.500,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας – ΣΑΕ: 

2019ΣΕ04600070, (ΚΑΕ: 9349Α). 

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

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

συνολική τιμή, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίθενται και οι πίνακες Τεχνικής & Οικονομικής 

Προσφοράς των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.  

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

περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιέχεται:  

a. ο Πίνακας Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος 

από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word) 

b. Προσπέκτους ή τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών 

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

δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης) 

2) η Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 
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Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word). 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

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

β) της διαδικασίας, ήτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7195/06-07-2020  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 09-07-2020, 11:00 π.μ. 

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

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 09-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. 

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

Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68270, -80, 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 

 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 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). 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε λειτουργία τα είδη που θα 

αναφέρονται στη σύμβαση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 Η παράδοση & η εγκατάσταση θα γίνει σε κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα 

Κοζάνης.  

 Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  
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Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

 Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το 

Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή του θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς 

προμήθεια ειδών καθώς και την εγκατάστασή τους σε πλήρη λειτουργία και αφού προηγηθεί 

βεβαίωση των αρμόδιων Επιτροπών παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου.  

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

προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την 

επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

 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. 

 Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από 

τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή 

από τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 

24610 68232, 39683). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα 

οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 

προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι 

απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν 

απορρίπτονται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, 

που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτηση 

(γ) 
Απάντηση (δ) 

Παραπομπή 

(ε) 

1. ΕΙΔΟΣ 1 - Κλιματιστικό 
 προσφερόμενο 

μοντέλο: 

 

1.1 Τύπος: Inverter ΝΑΙ (σε όλα)   

1.2 Ισχύς Ψύξης -  Θέρμανσης    

 
Ισχύς Ψύξης 9000 BTU  (±5%) 

Ισχύς Θέρμανσης 9000 BTU  (±5%) 
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

1.3 Δυνατότητες & Λειτουργίες    

 
Ιονιστής 

Ψυκτικό Υγρό R32  
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

1.4 Ενεργειακή Κλάση    

 

Ψύξης A++ 

Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ 

SEER Ψύξης > 6,0 W/W 

SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W 

ΝΑΙ (σε όλα) 

  

1.5 Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις    

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης  

Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 

4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 

Ναι (σε όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτηση 

(γ) 
Απάντηση (δ) 

Παραπομπή 

(ε) 

Για 10 χρόνια  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 

2 εργάσιμες ημέρες 

2. ΕΙΔΟΣ 2 - Κλιματιστικό 
 προσφερόμενο 

μοντέλο: 

 

2.1 Τύπος: Inverter  ΝΑΙ (σε όλα)   

2.2 Ισχύς Ψύξης -  Θέρμανσης    

 
Ισχύς Ψύξης 12000 BTU (±5%) 

Ισχύς Θέρμανσης 12000 BTU  (±5%) 
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

2.3 Δυνατότητες & Λειτουργίες    

 
Ιονιστής 

Ψυκτικό Υγρό R32  
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

2.4 Ενεργειακή Κλάση    

 

Ψύξης A++ 

Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ 

SEER Ψύξης > 6,0 W/W 

SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W 

ΝΑΙ (σε όλα) 

  

2.5 Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις    

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 τεμάχια 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης  

Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 

4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 

Για 10 χρόνια  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 

2 εργάσιμες ημέρες 

Ναι (σε όλα) 

  

3. ΕΙΔΟΣ 3 - Κλιματιστικό 
 προσφερόμενο 

μοντέλο: 

 

3.1 Τύπος: Inverter  ΝΑΙ (σε όλα)   

3.2 Ισχύς Ψύξης -  Θέρμανσης    

 
Ισχύς Ψύξης 18000 BTU  (±3%) 

Ισχύς Θέρμανσης 18000 BTU  (±3%) 
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

3.3 Δυνατότητες & Λειτουργίες    

 
Ιονιστής 

Ψυκτικό Υγρό R32  
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

3.4 Ενεργειακή Κλάση    
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Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτηση 

(γ) 
Απάντηση (δ) 

Παραπομπή 

(ε) 

 

Ψύξης A++ 

Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ 

SEER Ψύξης > 6,0 W/W 

SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W 

ΝΑΙ (σε όλα) 

  

3.5 Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις    

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 τεμάχια 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης  

Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 

4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 

Για 10 χρόνια  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 

2 εργάσιμες ημέρες 

Ναι (σε όλα) 

  

4. ΕΙΔΟΣ 4 - Κλιματιστικό 
 προσφερόμενο 

μοντέλο: 

 

4.1 Τύπος: Inverter  ΝΑΙ (σε όλα)   

4.2 Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης    

 
Ισχύς Ψύξης 24000 BTU  (±3%) 

Ισχύς Θέρμανσης 24000 BTU  (±3%) 
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

4.3 Δυνατότητες & Λειτουργίες    

 
Ιονιστής 

Ψυκτικό Υγρό R32  
ΝΑΙ (σε όλα) 

  

4.4 Ενεργειακή Κλάση    

 

Ψύξης A++ 

Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ 

SEER Ψύξης > 6,2 W/W 

SCOP Θέρμανσης > 4,0 W/W 

ΝΑΙ (σε όλα) 

  

4.5 Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις    

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης  

Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 

Ναι (σε όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτηση 

(γ) 
Απάντηση (δ) 

Παραπομπή 

(ε) 

4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 

Για 10 χρόνια  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 

2 εργάσιμες ημέρες 

5 Εγκατάσταση για όλα τα είδη    

 

 Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Παραδίδονται πλήρη, σε λειτουργία. Ό,τι υλικά, 

αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν 

περιλαμβάνονται στην τιμή. 

 Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και 

εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής 

του Πανεπιστήμιου και θα ακολουθηθούν πιστά οι 

υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, ασχέτως του απαιτούμενου μήκους 

σωληνώσεων, εντός πάντα των προβλεπόμενων 

ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν με επιτόπια επίσκεψη να 

ενημερωθούν για τους ακριβείς χώρους τοποθέτησης 

των κλιματιστικών μονάδων (εσωτερικών & 

εξωτερικών). 

 Οι συσκευές θα συνοδεύονται από εγχειρίδια 

λειτουργίας, συντήρησης, καθώς και από τα 

τηλεχειριστήριά τους. Από τα φυλλάδια (prospectus) 

θα πρέπει να προκύπτει η συμμόρφωση της με τα 

ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Συσκευές που 

δεν διαθέτουν σήμανση CE πάνω στη συσκευή ή στη 

συσκευασία ή στις οδηγίες χρήσης ή στο 

πιστοποιητικό εγγύησης (με αυτή τη σειρά 

προτεραιότητας) θα αποκλείονται. 

ΝΑΙ (σε όλα) 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 10.887,10 € 

ΦΠΑ 24%: 2.612,90 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 13.500,00 € 

 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, 

τηλ: 2461056360, (ksapalidis@uowm.gr)  

Ημερομηνία, ___/___/______ 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.500,00 € με ΦΠΑ 

 

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

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

συνολική τιμή) 

 

Ο/η υπογράφων/-ουσα ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

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

7195/06-07-2020 Πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

 

Είδος 

Περιγραφή 

(σημειώνεται το προσφερόμενο 

μοντέλο) 

Ποσό-

τητα 

Προσφερόμε

νη Τιμή 

μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Τιμή 

Συνολικής 

ποσότητας 

χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

24% 

(€) 

Τιμή 

Συνολικής 

ποσότητας 

με ΦΠΑ (€) 

1 
 

2     

2 
 

7     

3 
 

4     

4 
 

1     

 
ΣΥΝΟΛΑ:     

 

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

 

 




