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 Κοζάνη, 16-04-2021  

 Αριθμ. Πρωτ. 4623  

   

 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 

για την προμήθεια  

καλυμμάτων φρεατίου όμβριων υδάτων 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.788,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει των Ν. 4869/2021 και 4412/2016 και έχοντας υπόψη το 

εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια 

καλυμμάτων φρεατίου όμβριων υδάτων CPV: 44423750-3, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 8.700,00 Ευρώ (καθαρή αξία), μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2020 - έργο 2019ΣΕ04600069 

- ΣΑΕ 046. 

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: vgoula@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 καλυμμάτων φρεατίου όμβριων υδάτων) 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 21-04-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 

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

Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56305. 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 ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

της προμήθειας με τίτλο: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων ομβρίων υδάτων 

βαρέως τύπου, τα οποία θα τοποθετηθούν εγκάρσια στην ασφαλτοστρωμένη οδό μπροστά από το Νέο 

Διοικητήριο Κοίλων και στο νέο χώρο στάθμευσης, που τώρα κατασκευάζεται στο ίδιο σημείο. Η 

συγκεκριμένη προμήθεια διαπιστώθηκε πως είναι αναγκαία για την αποτελεσματική συλλογή των ομβρίων 

υδάτων που συγκεντρώνονται στο σημείο και δυσχεραίνουν την κίνηση οχημάτων και πεζών. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ως προς τις προδιαγραφές, οι σχάρες αυτές θα πρέπει να είναι κατηγορίας D400, με standard EN124 

(δηλαδή αντοχής τουλάχιστον 30 τόνων), με εξωτερικές διαστάσεις: 

• Πλάτος: 50-58 εκ. 

• Μήκος: 90-100 εκ. 

• Ύψος: 8-10 εκ. 
  

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(kg) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 Κάλυμμα φρεατίου 
όμβριων υδάτων βαρέως 
τύπου 

3.000 2,90 8.700,00 10.788,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.788,00€ 

 

 

 
Κοζάνη, 16-4-2021 

 
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 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

Καλύμματα Υπονόμων - CPV:44423750-3  

          ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

( Συνολικών υλικών ) 

 

ΦΠΑ 24 % 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 

( Συνολικών υλικών ) 

 

   

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

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

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