
Πρόσκληση για την προμήθεια και εκτύπωση  παπύρων & κυλίνδρων Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος για το Π.Δ.Μ.

  Σελ. 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

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

 Κοζάνη,  18-02-2021 

 Αριθμ. Πρωτ. 3234 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 

για την προμήθεια και εκτύπωση παπύρων και κυλίνδρων  

Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος,  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα 

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

Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 89/18-02-2021, με ΑΔΑ: Ψ9ΟΧ469Β7Κ-37Γ και ΑΔΑΜ: 21REQ008158892 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια και εκτύπωση: 

 Α) Παπύρων Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος και παπύρων Διδακτορικού Διπλώματος (ποσού 

5.000,00 € με 24% ΦΠΑ) 

Β) Κυλίνδρων παπύρου Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος & Διδακτορικού Διπλώματος (ποσού 

7.400,00 € με 24% ΦΠΑ) 

συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2021, ΚΑΕ: 1261,1891. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα 

από τα επιμέρους Κεφάλαια με χωριστό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο 

αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του κάθε Κεφαλαίου, με την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

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

περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιέχεται:  

i. ο/οι Πίνακας/-ες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι (για το/τα προσφερόμενο/-α 

κεφάλαιο/-α), συμπληρωμένος/-οι και υπογεγραμμένος/-οι από τον προσφέροντα,  

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

δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης) 

iii. Ο παραπάνω φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται με δείγμα του 

προσφερόμενου παπύρου ή/και κυλίνδρου (ανεξαρτήτως διάστασης και χωρίς 

εκτύπωση), προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους. 

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
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  Σελ. 2 

 2) Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

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. 3234/18-02-2021  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 24-02-2020 

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

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 24-02-2020 ημέρα Τετάρτη 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. Το άνοιγμα των φακέλων θα 

πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού 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 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. Η παράδοση θα γίνεται:  

a. για το κεφάλαιο Α: τμηματικά στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, 

Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας (ανεξαρτήτως 

ποσότητας) και έως τη συμπλήρωση της ζητούμενης ποσότητας, παπύρων Προπτυχιακού 
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  Σελ. 3 

Πτυχίου/Διπλώματος σύμφωνα με τα πρότυπα Α1 & Α21 και παπύρων Διδακτορικού 

Διπλώματος σύμφωνα με το πρότυπο Α31, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών ανά τμήμα / ορκωμοσία από την ημερομηνία αποστολής των τελικών στοιχείων των 

Πτυχίων / Διδακτορικών. 

b. για το κεφάλαιο Β: εφάπαξ στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, της ζητούμενης 

ποσότητας κυλίνδρων παπύρου Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος & Διδακτορικού 

Διπλώματος με χάρτινο καπάκι συρταρωτό εφαπτόμενο σύμφωνα με τη φωτογραφία 

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ»1, μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Τα είδη του κεφαλαίου Β θα παραδίδονται με Δελτία Αποστολής που θα εκδίδονται στα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ  

δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών  

δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

4. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 

3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

5. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Καλών Τεχνών 

3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

6. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά 

Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100, Καστοριά 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 

6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

9. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

 

4. Με κάθε παράδοση θα εκδίδεται ένα τιμολόγιο από τον προμηθευτή στα εξής στοιχεία: 

 
1 Τα αναφερόμενα πρότυπα Α1, Α2 & Α3 καθώς και η «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ» έχουν αναρτηθεί μαζί με την 

παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, στη διεύθυνση: www.uowm.gr ► 

Επικαιρότητα-Προμήθειες/Διαγωνισμοί. 

http://www.uowm.gr/
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  Σελ. 4 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 50 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

5. 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 και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί 

εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. Πληρωμή μπορεί να γίνει και για ένα μέρος 

της σύμβασης του οποίου έγινε η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. 

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

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

επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο. 

7. 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 προμηθευτής επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

8. Μετά τη λήξη της σύμβασης, και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου, το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη της παρούσας με τους ίδιους όρους της 

σύμβασης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή. 

9. 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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  Σελ. 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ 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 σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον 

κατατεθούν (προαιρετικό). 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των προδιαγραφών: Σιδέρης Σπύρος, προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ: 2461068029, email: ssideris@uowm.gr 

 

Κεφάλαιο Α - Πάπυροι Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος, σύμφωνα με τα πρότυπα Α1 & Α2 και 

Πάπυροι Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με το πρότυπο Α3 (ποσού 5.000,00 € με 24% ΦΠΑ). 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτη-

ση (γ) 

Απάντη-

ση (δ) 

Παραπο-

μπή (ε) 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

1.1 Πάπυρος Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος    

1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά    

 Διαστάσεις: 25 Χ 35 cm 

Αριθμός σελίδων: 1 όψη 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Περγαμηνή παπύρων 240 γρ. με 

ανάγλυφη σφραγίδα ΠΔΜ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα Α1 και Α2 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

  

1.2. Πάπυρος Διδακτορικού Διπλώματος    

1.2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά    

 Διαστάσεις: 30,5 Χ 43 cm 

Αριθμός σελίδων: 1 όψη 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Περγαμηνή παπύρων 240 γρ. με 

ανάγλυφη σφραγίδα ΠΔΜ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο Α3 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

  

 

1.3 Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις    

mailto:Διεύθυνσης%20Ακαδημαϊκών%20Θεμάτων%20και%20Φοιτητικής%20Μέριμνας
mailto:Διεύθυνσης%20Ακαδημαϊκών%20Θεμάτων%20και%20Φοιτητικής%20Μέριμνας
mailto:ssideris@uowm.gr
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Πρόσκληση για την προμήθεια και εκτύπωση  παπύρων & κυλίνδρων Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος για το Π.Δ.Μ.

  Σελ. 6 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτη-

ση (γ) 

Απάντη-

ση (δ) 

Παραπο-

μπή (ε) 

1.3.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  

600 τεμάχια Παπύρων Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος 

100 τεμάχια Παπύρων Διδακτορικού Διπλώματος 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Στην έδρα του εκάστοτε Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, για το οποίο γίνεται η αντίστοιχη κάθε φορά εκτύπωση 

παπύρων (Κοζάνη / Φλώρινα / Καστοριά / Γρεβενά / Πτολεμαΐδα) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

5 εργάσιμες ημέρες ο χρόνος εκτύπωσης ανά τμήμα / ορκωμοσία από 

την ημερομηνία παραγγελίας & αποστολής των τελικών στοιχείων των 

Πτυχίων / Διδακτορικών 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

  

1.3.2 
Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα ολόκληρης της ποσότητας 

του προμηθευόμενου είδους. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας διαπιστώσει ότι το υλικό δεν είναι άριστης ποιότητας, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, αμέσως μόλις αυτό 

του γνωστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο, εντός τριών (3) ημερών, με 

προϊόν άριστης ποιότητας.  

ΝΑΙ 

 

  

 

Ημερομηνία: __/__/____ 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: 94Η8469Β7Κ-ΡΘΨ





Πρόσκληση για την προμήθεια και εκτύπωση  παπύρων & κυλίνδρων Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος για το Π.Δ.Μ.

  Σελ. 7 

Κεφάλαιο Β – Κύλινδροι παπύρων Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος & Διδακτορικού Διπλώματος με 

χάρτινο καπάκι συρταρωτό εφαπτόμενο (ποσού 7.400,00 € με 24% ΦΠΑ). 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφή (β) 

Απαίτη-

ση (γ) 

Απάντη-

ση (δ) 

Παραπο-

μπή (ε) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

2.1 Κύλινδρος Παπύρου Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος  

με χάρτινο καπάκι συρταρωτό εφαπτόμενο 

   

2.1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά    

 Διαστάσεις: Ø 5cm  (εξωτερική διάμετρος) X 27cm, πάχος χαρτιού 

τουλάχιστον 2,5 mm 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εκτύπωση έγχρωμη στο σώμα και το 

καπάκι με το λογότυπο του ΠΔΜ, πλαστικοποίηση κυλίνδρου soft 

touch, επεξεργασία UV 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία: «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ» 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

  

2.2 Κύλινδρος Παπύρου Διδακτορικού Διπλώματος  

με χάρτινο καπάκι συρταρωτό εφαπτόμενο 

   

2.2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά    

 Διαστάσεις: Ø 5cm (εξωτερική διάμετρος) X 33cm, πάχος χαρτιού 

τουλάχιστον 2,5 mm 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εκτύπωση έγχρωμη στο σώμα και το 

καπάκι με το λογότυπο του ΠΔΜ, πλαστικοποίηση κυλίνδρου soft 

touch, επεξεργασία UV 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία: «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ» 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

  

2.3 Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις    

2.3.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  

600 τεμάχια κυλίνδρων για Πάπυρους Προπτυχιακού 

Πτυχίου/Διπλώματος 

100 τεμάχια κυλίνδρων για Πάπυρους Διδακτορικού Διπλώματος 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  

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

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

  

2.3.2 Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα ολόκληρης της ποσότητας 

του προμηθευόμενου είδους. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας διαπιστώσει ότι το υλικό δεν είναι άριστης ποιότητας, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, αμέσως μόλις αυτό 

του γνωστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο, εντός τριών (3) ημερών, με 

προϊόν άριστης ποιότητας. 

ΝΑΙ 

  

 

Ημερομηνία: __/__/____ 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: 94Η8469Β7Κ-ΡΘΨ





Πρόσκληση για την προμήθεια και εκτύπωση  παπύρων & κυλίνδρων Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος για το Π.Δ.Μ.

  Σελ. 8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 € με ΦΠΑ 

(Η οικονομική προσφορά θα κριθεί με βάση την τιμή του συνόλου του Κεφαλαίου) 

Ο υπογράφων …………………………….…………………..……………………………, για λογαριασμό της εταιρίας 

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

3234/18-02-2021 Πρόσκλησης «για την προμήθεια παπύρων και κυλίνδρων Προπτυχιακού Πτυχίου & 

Διδακτορικού Διπλώματος, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, 

Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

είδος 
Ποσότητα 

(τεμ.) 

Τιμή μονάδος 

(€) χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

(€) χωρίς ΦΠΑ 

Πάπυρος Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις: 25 Χ 35 cm 

Αριθμός σελίδων: 1 όψη 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Περγαμηνή παπύρων 240 

γρ. με ανάγλυφη σφραγίδα ΠΔΜ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με τα πρότυπα Α1 και Α2 

600   

Πάπυρος Διδακτορικού Διπλώματος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις: 30,5 Χ 43 cm 

Αριθμός σελίδων: 1 όψη 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Περγαμηνή παπύρων 240 

γρ. με ανάγλυφη σφραγίδα ΠΔΜ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με το πρότυπο Α3 

100   

Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο (€) με ΦΠΑ  

 

Ημερομηνία: __/__/____ 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: 94Η8469Β7Κ-ΡΘΨ





Πρόσκληση για την προμήθεια και εκτύπωση  παπύρων & κυλίνδρων Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος για το Π.Δ.Μ.

  Σελ. 9 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.400,00 € με ΦΠΑ 

 (Η οικονομική προσφορά θα κριθεί με βάση την τιμή του συνόλου του Κεφαλαίου) 

Ο υπογράφων …………………………….…………………..……………………………, για λογαριασμό της εταιρίας 

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

3234/18-02-2021 Πρόσκλησης «για την προμήθεια και εκτύπωση παπύρων και κυλίνδρων 

Προπτυχιακού Πτυχίου & Διδακτορικού Διπλώματος, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα» και προσφέρω την παρακάτω 

τιμή:  

είδος 
Ποσότητα 

(τεμ.) 

Τιμή μονάδος 

(€) χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

(€) χωρίς ΦΠΑ 

Κύλινδρος Παπύρου Προπτυχιακού 

Πτυχίου/Διπλώματος με χάρτινο καπάκι συρταρωτό 

εφαπτόμενο 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις: Ø 5cm  (εξωτερική διάμετρος) X 27cm, 

πάχος χαρτιού τουλάχιστον 2,5 mm 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εκτύπωση έγχρωμη στο 

σώμα και το καπάκι με το λογότυπο του ΠΔΜ, 

πλαστικοποίηση κυλίνδρου soft touch, επεξεργασία UV 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία: «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ» 

600   

Κύλινδρος Διδακτορικού Διπλώματος με χάρτινο 

καπάκι συρταρωτό εφαπτόμενο 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις: Ø 5cm (εξωτερική διάμετρος) X 33cm, πάχος 

χαρτιού τουλάχιστον 2,5 mm 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εκτύπωση έγχρωμη στο 

σώμα και το καπάκι με το λογότυπο του ΠΔΜ, 

πλαστικοποίηση κυλίνδρου soft touch, επεξεργασία UV 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκτύπωση 

Σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία: «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ» 

100   

Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο (€) με ΦΠΑ  

 

Ημερομηνία: __/__/____ 

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 
 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: 94Η8469Β7Κ-ΡΘΨ




		2021-02-18T13:30:24+0200
	Athens




