
υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ  ανάγκεσ του ΠΔΜ  (αρ. διακιρ. 11/2021)    ελ. 1 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50100 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

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

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ  

 

ΣΑΧ. Δ/ΝΗ: Κοίλα Κοζάνησ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 11/2021 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γ. Χαϊτίδησ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02-07-2021 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ: (24610)-39683,68232,68103 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 6638 

ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΑ: 501 50-ΚΟΖΑΝΗ 
Ημερομθνία ανάρτθςθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗ 
02-07-2021 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Προμθιεια αιλητικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ χώρουσ των γυμναςτηρίων του Πανεπιςτημίου Δυτικθσ 

Μακεδονίασ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ για κάκε είδοσ με χωριςτό προχπολογιςμό 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θμερομθνία: 20-07-2021 

Θμζρα:  Τρίτθ 

Ϊρα:  15.00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θμερομθνία: 21-07-2021 

Θμζρα:  Τετάρτθ 

Ϊρα:  11.00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, Κοίλα Κοηάνθσ, Αίκουςα ςυνεδριάςεων 

πρϊθν Διοικθτθρίου 

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV:  [37400000-2]-Ακλθτικά είδθ και εξοπλιςμόσ 

KAE 
θ δαπάνθ βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, ΚΑΕ: 9749Α 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 30.040,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (24.225,81 € χωρίσ ΦΡΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 60 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν  

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
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ΑΔΑ: 6Α8Υ469Β7Κ-ΔΕΠ





υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ  ανάγκεσ του ΠΔΜ  (αρ. διακιρ. 11/2021)    ελ. 2 
 
 

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό 

τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 

64 Ν.4172/2013) 
φόροσ ειςοδιματοσ 4% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ 

Παροχι διευκρινιςεων 

ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ 

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Τμιμα Ρρομθκειϊν, Χαϊτίδθσ Γεϊργιοσ, 

Βλαχάκθ Αικατερίνθ, τθλ. 24610 39683, 68232, 68103, 

ghaitidis@uowm.gr ι kvlachaki@uowm.gr 

Παροχι διευκρινιςεων 

ςχετικά με τθν φνταξθ των 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

- Γαλάνθσ Γεϊργιοσ, Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ, Τθλ. 24610 68275, 

email: ggalanis@uowm.gr, merimna@uowm.gr 

- Σιδζρθσ Σπφροσ, Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων & Φοιτθτικισ 

Μζριμνασ, τθλ: 2461068029, email: ssideris@uowm.gr  

 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα τισ διατάξεισ 

που αφοροφν: 

1. Το Ν.Δ. 496/1974, «Ρερί Λογιςτικοφ των Ν.Ρ.Δ.Δ» (ΦΕΚ 204/1974 Αϋ), όπωσ ζχει αντικαταςτακεί και 

ιςχφει μζχρι ςιμερα. 

2. Τισ εν ιςχφ διατάξεισ του Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων». 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ και Ελζγχου των δαπανϊν 

του Κράτουσ» 

4. Τισ εν ιςχφ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 

5. To ΡΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ. 

6. To N. 4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των 

ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α’ 195/06-09-2011) 

7. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α’ 204). 

8. Τον Κανονιςμό 1336/2013 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/14/17/ΕΚ2004/18/ΕΚ και 

2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτερα όρια 

εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων  

9. Τισ εν ιςχφ διατάξεισ του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν 

δθμοςίων ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ” 

10. Τθν Υ.Α Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)” 

11. Τθ με αρικμ. Ρρωτ. Ρ1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα “Ενθμζρωςθ για το εκνικό 

ςφςτθμα θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)” 

12. Τισ εν ιςχφ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

13. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπωσ ιςχφει 

ςιμερα.  

και τισ αποφάςεισ:  

- Τθν απόφαςθ Β4/Π51/29-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ8Ρ469Β7Κ-5ΛΞ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ περί ζγκριςθσ δαπάνθσ, διενζργειασ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 

τεφχουσ διακιρυξθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό. 

- Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρ. 464/01-07-2021 με ΑΔΑ: ΩΜΔΘ469Β7Κ-0ΥΕ και ΑΔΑΜ: 
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21REQ008855579. 

διενεργεί  

Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν «προμθιεια αιλητικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ χώρουσ των γυμναςτηρίων 

του Πανεπιςτημίου Δυτικθσ Μακεδονίασ» με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για κάκε είδοσ με χωριςτό προχπολογιςμό. 

 

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ 24.225,81 ευρϊ προ ΦΡΑ, 30.040,00 ευρϊ με 24% ΦΡΑ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων πάςθσ φφςεωσ φόρων, κρατιςεων και εξόδων του αναδόχου όπωσ αναφζρεται 

αναλυτικά ςτουσ παρόντεσ όρουσ και τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα 

τουσ και περιλαμβάνουν τα κάτωκι: 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α:  Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)  

ΡΑΑΤΘΜΑ Β:  Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ρίνακεσ ςυμμόρφωςθσ  

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ:  Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ:  Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ.  

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε:  Υπόδειγμα ςφμβαςθσ 

 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ΚΑΕ: 9749Α 

 

CPV:  [37400000-2]- Ακλθτικά είδθ και εξοπλιςμόσ  

 

Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα είδθ με χωριςτό 

προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Τα προσ προμικεια είδθ απεικονίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Είδοσ Περιγραφι 
Ποςό-

τθτα 

Προχπολογιςμόσ με 

ΦΠΑ 24% (€) 

1 Διάδρομοσ εκγφμναςθσ θλεκτρικόσ 3 7.500,00 

2 Ροδιλατο εκγφμναςθσ 3 3.600,00 

3 Μθχάνθμα δικεφάλων μθριαίων 1 1.500,00 

4 Μθχάνθμα κωπθλατικό πλάτθσ 2 2.200,00 

5 Μθχάνθμα γλουτιαίων 1 1.000,00 

6 Μθχάνθμα peck – deck (πιζςεων ςτικουσ) 3 4.500,00 

7 Μθχάνθμα προςαγωγϊν 2 3.000,00 

8 
Μθχάνθμα πολλαπλϊν λαβϊν για ζλξεισ, 
βυκίςεισ κ.τ.λ. 

1 
2.500,00 

9 Κεκλιμζνοσ πάγκοσ – Ράγκοι βαρϊν 1 200,00 

10 Ράγκοι κοιλιακϊν – ραχιαίων 4 800,00 

11 Mπάρεσ 6 300,00 

12 Δίςκοι βαρϊν  42 840,00 

13 Αλτθράκια  10 400,00 

14 Κωπθλατικι μθχανι (εργόμετρο) 1 1.700,00 

  ΤΝΟΛΟ  30.040,00 

 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ διατθρεί το δικαίωμα αφξθςθσ ζωσ 30% ι μείωςθσ τθσ ποςότθτασ ζωσ 
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50% κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 104 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τθ διακιρυξθ ποςοςτοφ, απαιτείται 

προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

 

Άρκρο 1: Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα Διακιρυξθ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ (www.uowm.gr), τθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΘΜΔΘΣ. 

 

Άρκρο 2: Παραλαβι Διακιρυξθσ & Αίτθςθ - Παροχι Διευκρινίςεων 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί παραλαμβάνει δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ, (κακϊσ και τα 

ςυνθμμζνα βοθκθτικά αρχεία) θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

(https://uowm.gr) όπου είναι αναρτθμζνθ θ διακιρυξθ. 

 

Οι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων εταιριϊν 

(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ ghaitidis@uowm.gr ι kvlachaki@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ 

κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

 

Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το 

αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν (ιτοι ζωσ 14-07-2021, 15:00 

μ.μ.), αυτζσ κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν 

από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

Άρκρο 3: Ημερομθνία – Σόποσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

Ο παρϊν Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 21-07-2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ., ςτθν αίκουςα 

ςυνεδριάςεων του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. (Θ καταλθκτικι θμερομθνία 

κατάκεςθσ προςφορϊν είναι 20-07-2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 15:00 μ.μ., ςφμφωνα και με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 5) 

Θ διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διενζργειασ 

του Διαγωνιςμοφ, που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα καλείται θ «Επιτροπι». 

 

Άρκρο 4: Αντικείμενο – Περιγραφι Ζργου 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ «προμθιεια αιλητικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ χώρουσ των 

γυμναςτηρίων του Πανεπιςτημίου Δυτικθσ Μακεδονίασ», ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα 

Β’: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ τθσ παροφςασ.  

 

Άρκρο 5: Κατάκεςθ Προςφορϊν 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κατακζςουν τισ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο 

ςτο Πρωτόκολλο του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150, το αργότερο μζχρι τθν 

Τρίτθ, 20-07-2021, ϊρα 15:00 μ.μ. (και θ αποςφράγιςι τουσ κα γίνει τθν Τετάρτθ, 21-07-2021, ϊρα 11:00 

π.μ., από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, με προαιρετικι 

παρουςία των ςυμμετεχόντων). 

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθ λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ δεν κα γίνονται δεκτζσ, με 
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ςυνζπεια τον αποκλειςμό του διαγωνιηόμενου, ακόμα και αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ για τθν 

κακυςτζρθςθ. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ 

ςυμμετοχι τουσ. 

 

Άρκρο 6: Ιςχφσ προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ ςτο ςφνολό τουσ, ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για ενενιντα (90) 

θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διεξαγωγισ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει 

μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2. Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ 4 του 

άρκρου 97 του Ν.4412/2016. 

3. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, μετά τθν κατάκεςι 

τθσ. Σε περίπτωςθ που κα αποςυρκεί κάποιοσ από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ το Ρανεπιςτιμιο 

Δυτ. Μακεδονίασ δφναται με απόφαςι του να του επιβάλει κυρϊςεισ και ειδικότερα: Ζκπτωςθ και 

απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 

 

Άρκρο 7: Περιεχόμενο προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ και κατατίκενται ςτο τμιμα 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, απαραιτιτωσ εντόσ καλά 

ςφραγιςμζνου φακζλου, ςτον οποίο εςωκλείονται τρεισ επιμζρουσ και ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι 

φάκελοι ωσ εξισ: 

Α. «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ 

περιζχει τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και εςωκλείεται ςτον ενιαίο κυρίωσ φάκελο του 

Ρροςφζροντα. 

Β. «ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ εςωκλείεται 

ςτον ενιαίο κυρίωσ φάκελο του Ρροςφζροντα. 

Γ. «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ 

εςωκλείεται ςτον ενιαίο κυρίωσ φάκελο του Ρροςφζροντα. 

 

ε κάκε φάκελο κα πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ: 

Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ αντίςτοιχα. 

Ο πλιρθσ τίτλοσ του Διαγωνιςμοφ, ιτοι: «Προμθιεια αιλητικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ χώρουσ των 

γυμναςτηρίων του Πανεπιςτημίου Δυτικθσ Μακεδονίασ», αρ. διακθρ. 11/2021. 

Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον Διαγωνιςμό, ιτοι: «ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των προςφορϊν (20-07-2021, 15:00 μ.μ). 

Τα ςτοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψθφίου (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, ΑΦΜ, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ). 

 

2. Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα είδθ με χωριςτό 

προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να 

τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά των όρων του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. Οι προςφορζσ 
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δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 

οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 

προςφζροντα, θ δε Επιτροπι πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να 

μονογράψει αυτι. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν 

αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

 

Θ υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ 

και των λοιπϊν παραρτθμάτων του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ και γνωρίηει και αποδζχεται πλιρωσ τισ 

απαιτιςεισ τθσ προμικειασ. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του 

άρκρου 127 παρ.1 του Ν.4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω 

ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι 

πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ 

ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακθρφξεωσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι 

ςτον Διαγωνιςμό. 

 

3. Ρροςφορζσ, που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι τελοφν υπό αιρζςεισ, απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ επίςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Δεν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ 

των οποίων οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

 

4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ, αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ για μζροσ μόνο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ 

κάκε είδουσ δεν κα γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

5. Θ για οποιονδιποτε λόγο απόρριψθ προςφοράσ δεν δθμιουργεί κανζνα δικαίωμα για τον 

προςφζροντα. 

 

Άρκρο 8: Δικαίωμα υμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι 

ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τισ νομικζσ, τεχνικζσ και οικονομικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν 

παροφςα Διακιρυξθ. 

 

Άρκρο 9: Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον Συνοπτικό Διαγωνιςμό οφείλουν επί ποινι απορρίψεωσ να 

προςκομίςουν ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ: «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α’ - Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

νόμιμο εκπρόςωπο, όπου μεταξφ άλλων ηθτοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με: 

ΙΙ.Α. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

ΙΙ.Β. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα. 

ΙΙ.Γ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων. 

ΙΙΙ.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ (π.χ ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων) 

ΙΙΙ.Β. Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

ΙΙΙ.Γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

(π.χ ακζτθςθ υποχρεϊςεων ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, 
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κατάςταςθ πτϊχευςθσ, διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικι εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, διάπραξθ 

ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, ςφναψθ ςυμφωνιϊν με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ). 

ΙV. Κριτιρια επιλογισ ςχετικά με A. Τθν καταλλθλότθτα του φορζα (π.χ εγγραφι ςε ςχετικά 

επαγγελματικά και εμπορικά μθτρϊα). 

Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι του 

κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα 

ΣΕΤΔ. 

 Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να 

υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΣΕΤΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV 

 Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ 

φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 10: Σεχνικι Προςφορά 

Κατάκεςθ εντόσ του φακζλου τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του πίνακα που βρίςκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ - 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ, ςυμπλθρωμζνου, με ςφραγίδα και υπογραφι του 

νόμιμου εκπροςϊπου του υποψιφιου αναδόχου. 

 

Άρκρο 11: Οικονομικι Προςφορά - Σιμι Προςφοράσ 

1. Κατάκεςθ εντόσ του φακζλου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ - ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ςυμπλθρωμζνου, με ςφραγίδα και υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου 

του υποψιφιου αναδόχου. 

2. Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα είδθ με χωριςτό 

προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι τιμζσ που κα αναγράφονται ςτθν Οικονομικι 

Ρροςφορά του Αναδόχου κα είναι ςε ευρϊ και δεν υπόκεινται ςε καμία αναπροςαρμογι ι 

ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία. Θα ιςχφουν δε και κα δεςμεφουν τον ανάδοχο μζχρι τθ 

λιξθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ τιμι μονάδοσ αναγράφεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά αρικμθτικά. 

3. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι για κάκε είδοσ με χωριςτό 

προχπολογιςμό. 

4. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στισ τιμζσ που κα αναγράφονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάςθσ 

φφςεωσ φόροι (φόροσ ειςοδιματοσ άρκρο 64 Ν.4172/2013), ΦΡΑ 24%, κρατιςεισ υπζρ τρίτων 

(κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ, 0,02% υπζρ δθμοςίου), κακϊσ και οι νόμιμεσ 

ΑΔΑ: 6Α8Υ469Β7Κ-ΔΕΠ





υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ  ανάγκεσ του ΠΔΜ  (αρ. διακιρ. 11/2021)    ελ. 8 
 
 

ειςφορζσ προσ τρίτουσ όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δαπάνεσ για αγορά 

υλικϊν, ειδϊν, επιβαρφνςεισ, δαπάνεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ 

παράδοςθσ, ζξοδα Αναδόχου και κάκε είδουσ δαπάνθ που πικανόν πραγματοποιιςει ο Ανάδοχοσ για 

τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ που αναλαμβάνει, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά 

ςτθν Τεχνικι περιγραφι και ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

5. Εάν ςτον ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό οι προςφορζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ, θ Επιτροπι ζχει το 

δικαίωμα να εξετάςει τισ λεπτομζρειεσ των προςφορϊν πριν αποφαςιςκεί θ κατακφρωςθ του 

Διαγωνιςμοφ. Για τον ςκοπό αυτό θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει από τον προςφζροντα να παράςχει 

εγγράφωσ τισ αναγκαίεσ διευκρινιςεισ. 

 

Άρκρο 12: Αξιολόγθςθ Οικονομικϊν Προςφορϊν 

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για 

κάκε είδοσ με χωριςτό προχπολογιςμό, με τθν προχπόκεςθ ότι θ προςφορά των αναδόχων είναι 

ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν: Αν κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 

που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και 

παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

 

Άρκρο 13: Διαδικαςία παραλαβισ - Αποςφράγιςθσ – Αξιολόγθςθσ προςφορϊν 

13.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150, ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα του 

άρκρου 5 τθσ Διακιρυξθσ. 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν. 

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 

ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι 

ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

13.2 Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ : 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 

ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 

όργανο και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν αφοφ ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν που δε γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με 

τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί 

ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και κατάταξθσ. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι 

αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςε ϊρα που ανακοινϊνει θ Επιτροπι. 

Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, 

ςυντάςςει πίνακα τιμϊν και ςειράσ κατάταξθσ των προςφορϊν ανά είδοσ και γνωμοδοτεί για τον 

προςωρινό ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια 

α) και β) οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ 

τθσ διαδικαςίασ. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτοντεσ φορείσ, 

τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν 

οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 

λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΣΕΤΔ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 

υποβάλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 

τεκμθρίωςθ εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

13.3 Τα πρακτικά με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 

απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 107 του Ν.4497/2017. Ειδικότερα: 

 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία 

άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.  

 Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςε προκεςμία που 

εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό 

τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ 

υποβολισ των προςφορϊν. 

 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ (θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το 

άρκρο 376 παράγραφοσ 11). Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ 

τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) 

επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 

παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ 

δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

Άρκρο 14: Απόρριψθ προςφορϊν 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά θ οποία: 

1. Είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και αιρζςεισ ι/και 

δίνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ χωρίσ τεχνικι τεκμθρίωςθ. 

2. Αποτελεί αντιπροςφορά, εναλλακτικι ι προςφορά για μζροσ μόνο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ, ι 

τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 

ΑΔΑ: 6Α8Υ469Β7Κ-ΔΕΠ





υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ  ανάγκεσ του ΠΔΜ  (αρ. διακιρ. 11/2021)    ελ. 10 
 
 

εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά. 

3. Δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια τθσ 

παροφςασ. 

4. Δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ι/και εμφανίηει τιμζσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

5. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 90 θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διεξαγωγισ του 

Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

6. Θ προςφορά περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016. 

7. Ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ 

ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι. 

8. Θ προςφορά υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ 

Ρροςφορζσ. 

9. Δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί 

αναφζρονται. 

10. Δεν φζρει τθν υπογραφι του προςφζροντα ι του εκπροςϊπου του. 

11. Ρροςφορά υπό αίρεςθ. 

 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 

τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται από τον 

προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται 

από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο 

εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που 

ζχουν υποβάλει. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 

πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, 

διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 

προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ 

από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το 

περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία. 

 

Άρκρο 15: Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ και τθν κατάταξθ των προςφορϊν, οι προςφζροντεσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να 

γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά εντόσ δζκα (10) 

θμερολογιακϊν θμερϊν: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ όχι προγενζςτερθσ του τελευταίου τριμινου, από το 

οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ 

2. Βεβαίωςη εγγραφθσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικό ι Εμπορικό Μθτρϊο (πρωτότυπθ ι 

ευκρινζσ φωτοαντίγραφο) ςε ιςχφ, όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ του 

υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλουν να καταβάλλουν ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ τουσ όςο για το 
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απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

4. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ όχι προγενζςτερθσ του 

τελευταίου τριμινου) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν 

τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  

5. Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ, όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ 

ενθμερότθτεσ) τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ 

προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ. 

6. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι 

είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο 

χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ. 

7. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, 

τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ 

ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 

ii. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 

iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο 

αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 

κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων 

Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ 

το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από 

το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.  

Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια 

Οικονομικι Τπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.  

Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ 

τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι 

κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να 

αντικαταςτακοφν από τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα 

υποβλθκοφν μαηί με Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα 

αντιςτοιχίηει. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το 

ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, με τθν 

ακόλουκθ τροποποίθςθ: 
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Ριςτοποιθτικά ςε ιςχφ, όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), από 

τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ. 

Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα 

πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ. 

Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), ςτον 

πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 

νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 

 

Διευκρινίςεισ 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό 

τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ 

Βεβαίωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα 

βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι 

Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Θ Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να 

περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που 

τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί 

να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί 

όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται 

ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των 

ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, το 

οποίο και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ αποφαςίςει ότι τα 

εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να 

ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του 

διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κατατίκεται εμπρόκεςμα ςτο τμ. 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
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και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ του παρόντοσ άρκρου, αίτθμα προσ το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ 

αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία 

ματαιϊνεται. 

Αν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι από τα δικαιολογθτικά που 

προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 

ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, απορρίπτεται θ 

προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, χωρίσ να 

λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αρμόδιο όργανο για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ 

του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Το αποτζλεςμα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 

κατακφρωςθσ. 

 

Άρκρο 16: Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ Διαγωνιςμοφ - Τπογραφι φμβαςθσ. 

Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 

για κάκε είδοσ με χωριςτό προχπολογιςμό. 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου 

των δικαιολογθτικϊν, τα οποία μονογράφονται από τθν Επιτροπι κατά φφλλο. Θ Επιτροπι ελζγχει τθν 

ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν και των εγγράφων που υποβλικθκαν από τον 

προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ υποβάλει τον τελικό Ρίνακα, μαηί με τα 

Ρρακτικά και όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του Διαγωνιςμοφ, ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, θ 

οποία τα διαβιβάηει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προκειμζνου να εκδϊςει τθ ςχετικι 

απόφαςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ και επιλογισ του Αναδόχου. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από 

τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ., επί αποδείξει.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ:  
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων 

και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν 

επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ χωρίσ Φ.Ρ.Α, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 72 του Ν.4412/2016. 

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εφόςον ςυμφωνιςουν γραπτϊσ προσ τοφτο τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ ςφμφωνα με το άρκρο 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 17: Εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ 

Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα ανζρχεται ςτο 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., και 

ζχει χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν επιςτροφι τθσ. (υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ Καλισ εκτζλεςθσ παρατίκεται 

ςτο Ραράρτθμα Δ’) 

Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ αφορά ςτθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

του Αναδόχου που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ και κα εκδοκεί επ’ ονόματι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατ’ 

εντολι και για λογαριαςμό του Αναδόχου, κα παραδοκεί δε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και 

ποιοτικι) παραλαβι τθσ Ρρομικειασ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

θ οποία κα πραγματοποιθκεί ζωσ και δφο (2) μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν 

εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του 

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθ 

νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα, ι επίςθσ από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ 

τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 18: Τποχρεϊςεισ – Ευκφνεσ Αναδόχου 

1. Ο προμθκευτισ οφείλει να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του προσ το δθμόςιο και λοιποφσ φορείσ 

ι/και αρχζσ. 

2. Ο προμθκευτισ δεν ζχει το δικαίωμα να εκχωριςει τθν απαίτθςι του ςε τρίτον, χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ αυτοφ του όρου, το 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ζχει δικαίωμα να αρνθκεί τθν πλθρωμι ςε κάκε τρίτον. 
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Άρκρο 19: Χρόνοσ Εκτζλεςθσ, Ολοκλιρωςθσ και Παράδοςθσ των ειδϊν - Σόποσ - Οριςτικι παραλαβι – 

Πρωτόκολλα παραλαβισ 

1. Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ 

επιτροπισ παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216-221 

του Ν. 4412/2016. 

2. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν είναι εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

3. Θ μεταφορά και θ παράδοςθ όλων των ειδϊν (κακϊσ και θ κζςθ τουσ ςε λειτουργία, για όςα είδθ 

απαιτείται) κα γίνει με τθ φροντίδα, δαπάνεσ και τθν ευκφνθ του Αναδόχου. Τα ζξοδα μεταφοράσ 

βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ απαλλάςςεται 

από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ, για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία, 

κατά τθ μεταφορά των ειδϊν. 

4. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ, 

τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ και τθν περιγραφι των προϊόντων, όπωσ αυτοί φαίνονται ςτθ ςφμβαςθ, 

κακϊσ και τον ςειριακό αρικμό κάκε είδουσ. 

5. Ρροχπόκεςθ για τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν είναι θ διαπίςτωςθ τθσ καλισ τουσ 

κατάςταςθσ και τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν προσ τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Θ οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ, αφοφ ελζγξει ότι 

τθρικθκαν οι όροι και τα ηθτοφμενα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 20: Σρόποσ πλθρωμισ 

1. H δαπάνθ βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ΚΑΕ: 

9749Α. 

2. Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ζκδοςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι.   

3. Τον προμθκευτι βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ επί προμθκειϊν του Δθμόςιου 

Τομζα (ςιμερα 4%), ο οποίοσ όμωσ ςυμψθφίηεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν επιχείρθςθ, 

ςφμφωνα με βεβαίωςθ που κα χορθγθκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

4. Επίςθσ ο προμθκευτισ επιβαρφνεται με: 

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 

4412/20161 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

                                                 
1 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για 
τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο προμθκευτισ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

5. Θ τιμολόγθςθ κα γίνει ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

Σόποσ παράδοςθσ: ……………………. 

6. Τα είδθ κα παραδοκοφν με Τιμολόγια-Δελτία Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτουσ παρακάτω 

τόπουσ παράδοςθσ: 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ 50150, 

Κοηάνθ 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, γωνία οδϊν 

Μακεδονίασ και Εγνατίασ,  ΤΚ 53100,  Φλϊρινα 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Ρτολεμαΐδα: Ρεριοχι 

ΚΕΡΤΣΕ, Τ.Κ 50200, Ρτολεμαΐδα  

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά: Ρεριοχι 

Φοφρκασ, Τ.Κ 52100, Καςτοριά 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Γρεβενά: 6ο χλμ. Ραλαιάσ 

Ε.Ο Γρεβενϊν-Κοηάνθσ, Τ.Κ 51100, Γρεβενά 

7. Ο προμθκευτισ κα κατακζτει αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τθν 

εξόφλθςθ (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο ι πρωτότυπο), που να ιςχφει κατά το χρόνο τθσ πλθρωμισ. 

8. Τα τιμολόγια κα εξοφλοφνται με κατάκεςθ ςε λογαριαςμό τραπζηθσ του δικαιοφχου, μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ. 

 

Άρκρο 21: Εκχωριςεισ – Μεταβιβάςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ’ αυτισ 

πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο 

Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 

τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του 

που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

 

Άρκρο 22: Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 

Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ, ι/και αναβολισ, ι/και διακοπισ, ι/και επανάλθψθσ 

με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν ι/και ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ οι 

ςυμμετζχοντεσ να ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. 

 

Άρκρο 23: Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία 

Ο Ανάδοχοσ και το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, 

που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια 
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Κοηάνθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό 

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ ςυμμετοχισ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 

Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’:  
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

 
Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (TEΥΔ) ςφμφωνα µε το άρκρο 79 του ν. 4412/2016.  

 

Οι προςφορζσ ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο κα 

ζχουν ςυμπλθρϊςει οι οικονομικοί φορείσ προκειμζνου να παράςχουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. Ο 

προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να ανατεκεί θ ςφμβαςθ, κα πρζπει να παρζχει επικαιροποιθμζνα τα 

ςχετικά πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ. 

 

Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςτα αρχεία ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ 11/2021 (www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-

diagonismoi/) κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr). 

 

Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται βάςθ του προτφπου αρχείου και προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι, 

υπογεγραμμζνο ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

 

 
 
 

http://www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/
http://www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/
http://www.eaadhsy.gr/
ΑΔΑ: 6Α8Υ469Β7Κ-ΔΕΠ





υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ  ανάγκεσ του ΠΔΜ  (αρ. διακιρ. 11/2021)    ελ. 19 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

Ο πίνακασ τεχνικισ προςφοράσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτα αρχεία ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ 11/2021 

(www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/) 

 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ που ακολουκεί, κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλθφκεί 

ςυμπλθρωμζνοσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά. 

Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 

είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό 

μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν 

παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 

προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι 

αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 

απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. (προαιρετικό) 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν:  

- Γαλάνθσ Γεϊργιοσ, Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ, Τθλ. 24610 68275, email: ggalanis@uowm.gr, 

merimna@uowm.gr 

- Σιδζρθσ Σπφροσ, Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων & Φοιτθτικισ Μζριμνασ, τθλ: 2461068029, email: 

ssideris@uowm.gr  

 

http://www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/
mailto:ggalanis@uowm.gr
mailto:merimna@uowm.gr
mailto:ssideris@uowm.gr
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ-
ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο-
μπι (ε) 

 ΣΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

1 ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ    

1.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Διαςτάςεισ διαδρόμου: 2,20 Χ 1,00 Χ 1,55 μζτρα 

 Βάροσ διαδρόμου: 200 κιλά 

 Μζγιςτο βάροσ ακλοφμενου: 220 κιλά 

 Ιςχφσ μοτζρ: 5 ίπποι ( εναλλαςςομζνου ρεφματοσ) 

 Ταχφτθτα: 0,8 - 25 χιλιόμετρα ανά ϊρα 

 Κλίςθ: 15% 

 Ρροεπιλεγμζνα προγράμματα: 20 

 Διαςτάςεισ επιφάνειασ τρεξίματοσ: 1,50 Χ 0,50 μζτρα 

 Αντικραδαςμικό δάπεδο 

 Καρδιακοί παλμοί αφισ 

 Αυτόματο ςφςτθμα καλιμπραρίςματοσ 

 Ξφλινο ντεκ υψθλισ διάρκειασ ηωισ 
  
Σεμάχια   

Κοηάνθ: 1 
Ρτολεμαϊδα: 1 
Φλϊρινα: 1 
φνολο: 3 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

2 ΠΟΔΗΛΑΣΟ ΕΚΓΤΜΝΑΗ    

2.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Διαςτάςεισ ποδθλάτου: 1,20 Χ 0,60 Χ 1,35 μζτρα 

 Βάροσ ποδθλάτου: 60 κιλά 

 Μζγιςτο βάροσ ακλοφμενου: 180 κιλά 

 Επίπεδα δυςκολίασ: 1-25 

 Αντίςταςθ ςε Watts ςτισ 70 ςτροφζσ 30-500 

 Ρροεπιλεγμζνα προγράμματα: 23 

 Καρδιακοί παλμοί αφισ 

 Αυξομειοφμενο φψοσ κακίςματοσ 
 

Σεμάχια   
Καςτοριά:1 
Ρτολεμαΐδα: 1 
Φλϊρινα:1 
φνολο: 3 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ    

3.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Κοιλοδόκοσ ςκελετοφ: 60Χ50Χ2,5 χιλιοςτά 

 Κοιλοδόκοσ μεταλλικϊν μερϊν: 50Χ502,5 χιλιοςτά 

 Βάρθ ςε πλάκεσ των 2,5 και 5 κιλϊν 

 Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ  

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 
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 Αντιολιςκθτικζσ λαβζσ χριςθσ οργάνων ομογενοποιθμζνου 
αφρϊδουσ υλικοφ 

 Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 6 χιλιοςτϊν με πλαςτικι 
επικάλυψθ 

 Τροχαλίεσ κίνθςθσ με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα 

 Ταμπελάκι ζνδειξθσ αρχισ και τζλουσ άςκθςθσ όπωσ επίςθσ 
και γυμναηόμενου μφα 

 Ειδικζσ αντιολιςκθτικζσ τάπεσ (τακοφνια) αφισ εδάφουσ 

 Υδραυλικόσ μθχανιςμόσ εναλλαγισ φψουσ ςτα κακίςματα και 
ςτισ πλάτεσ 

 
Σεμάχια   

Ρτολεμαΐδα: 1  
φνολο: 1 

4 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΗ    

4.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά     

  Κοιλοδόκοσ ςκελετοφ: 60Χ50Χ2,5 χιλιοςτά 

 Κοιλοδόκοσ μεταλλικϊν μερϊν: 50Χ502,5 χιλιοςτά 

 Βάρθ ςε πλάκεσ των 2,5 και 5 κιλϊν 

 Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ  

 Αντιολιςκθτικζσ λαβζσ χριςθσ οργάνων ομογενοποιθμζνου 
αφρϊδουσ υλικοφ 

 Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 6 χιλιοςτϊν με πλαςτικι 
επικάλυψθ 

 Τροχαλίεσ κίνθςθσ με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα 

 Ταμπελάκι ζνδειξθσ αρχισ και τζλουσ άςκθςθσ όπωσ επίςθσ 
και γυμναηόμενου μφα 

 Ειδικζσ αντιολιςκθτικζσ τάπεσ (τακοφνια) αφισ εδάφουσ 

 Υδραυλικόσ μθχανιςμόσ εναλλαγισ φψουσ ςτα κακίςματα και 
ςτισ πλάτεσ 

 
Σεμάχια   

Ρτολεμαΐδα: 1  
Φλϊρινα:1 
φνολο: 2 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

5 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΛΟΤΣΙΑΙΩΝ    

5.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά     

  Κοιλοδόκοσ ςκελετοφ: 60Χ50Χ2,5 χιλιοςτά 

 Κοιλοδόκοσ μεταλλικϊν μερϊν: 50Χ502,5 χιλιοςτά 

 Βάρθ ςε πλάκεσ των 2,5 και 5 κιλϊν 

 Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ  

 Αντιολιςκθτικζσ λαβζσ χριςθσ οργάνων ομογενοποιθμζνου 
αφρϊδουσ υλικοφ 

 Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 6 χιλιοςτϊν με πλαςτικι 
επικάλυψθ 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 
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 Τροχαλίεσ κίνθςθσ με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα 

 Ταμπελάκι ζνδειξθσ αρχισ και τζλουσ άςκθςθσ όπωσ επίςθσ 
και γυμναηόμενου μφα 

 Ειδικζσ αντιολιςκθτικζσ τάπεσ (τακοφνια) αφισ εδάφουσ 

 Υδραυλικόσ μθχανιςμόσ εναλλαγισ φψουσ ςτα κακίςματα και 
ςτισ πλάτεσ 

 
Σεμάχια   

Ρτολεμαΐδα: 1  
φνολο: 1 

6 ΜΗΧΑΝΗΜΑ PECK-DECK (ΠΙΕΕΩΝ ΣΗΘΟΤ)    

6.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Κοιλοδόκοσ ςκελετοφ: 60Χ50Χ2,5 χιλιοςτά 

 Κοιλοδόκοσ μεταλλικϊν μερϊν: 50Χ502,5 χιλιοςτά 

 Βάρθ ςε πλάκεσ των 2,5 και 5 κιλϊν 

 Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ  

 Αντιολιςκθτικζσ λαβζσ χριςθσ οργάνων ομογενοποιθμζνου 
αφρϊδουσ υλικοφ 

 Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 6 χιλιοςτϊν με πλαςτικι 
επικάλυψθ 

 Τροχαλίεσ κίνθςθσ με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα 

 Ταμπελάκι ζνδειξθσ αρχισ και τζλουσ άςκθςθσ όπωσ επίςθσ 
και γυμναηόμενου μφα 

 Ειδικζσ αντιολιςκθτικζσ τάπεσ (τακοφνια) αφισ εδάφουσ 

 Υδραυλικόσ μθχανιςμόσ εναλλαγισ φψουσ ςτα κακίςματα και 
ςτισ πλάτεσ 

 
Σεμάχια   

Κοηάνθ: 1 
Ρτολεμαΐδα: 1 
Φλϊρινα:1 
φνολο: 3 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ    

7.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Κοιλοδόκοσ ςκελετοφ: 60Χ50Χ2,5 χιλιοςτά 

 Κοιλοδόκοσ μεταλλικϊν μερϊν: 50Χ502,5 χιλιοςτά 

 Βάρθ ςε πλάκεσ των 2,5 και 5 κιλϊν 

 Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ  

 Αντιολιςκθτικζσ λαβζσ χριςθσ οργάνων ομογενοποιθμζνου 
αφρϊδουσ υλικοφ 

 Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 6 χιλιοςτϊν με πλαςτικι 
επικάλυψθ 

 Τροχαλίεσ κίνθςθσ με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα 

 Ταμπελάκι ζνδειξθσ αρχισ και τζλουσ άςκθςθσ όπωσ επίςθσ 
και γυμναηόμενου μφα 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 
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 Ειδικζσ αντιολιςκθτικζσ τάπεσ (τακοφνια) αφισ εδάφουσ 

 Υδραυλικόσ μθχανιςμόσ εναλλαγισ φψουσ ςτα κακίςματα και 
ςτισ πλάτεσ 

 
Σεμάχια   

Γρεβενά: 1 
Ρτολεμαΐδα: 1 
φνολο: 2 

8 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΕΛΞΕΙ, ΒΤΘΙΕΙ κ.τ.λ.    

8.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά     

  Κοιλοδόκοσ ςκελετοφ: 60Χ50Χ2,5 χιλιοςτά 

 Κοιλοδόκοσ μεταλλικϊν μερϊν: 50Χ502,5 χιλιοςτά 

 Βάρθ ςε πλάκεσ των 2,5 και 5 κιλϊν 

 Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ  

 Αντιολιςκθτικζσ λαβζσ χριςθσ οργάνων ομογενοποιθμζνου 
αφρϊδουσ υλικοφ 

 Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 6 χιλιοςτϊν με πλαςτικι 
επικάλυψθ 

 Τροχαλίεσ κίνθςθσ με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα 

 Ταμπελάκι ζνδειξθσ αρχισ και τζλουσ άςκθςθσ όπωσ επίςθσ 
και γυμναηόμενου μφα 

 Ειδικζσ αντιολιςκθτικζσ τάπεσ (τακοφνια) αφισ εδάφουσ 

 Υδραυλικόσ μθχανιςμόσ εναλλαγισ φψουσ ςτα κακίςματα και 
ςτισ πλάτεσ 

 
Σεμάχια   

Ρτολεμαΐδα: 1 
φνολο: 1 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

9 ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟ – ΠΑΓΚΟΙ ΒΑΡΩΝ    

9.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ 
 
Σεμάχια   

Ρτολεμαΐδα: 1 
φνολο: 1 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

10 ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ – ΡΑΧΙΑΙΩΝ    

10.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Δερμάτινθ κακιςμάτων υψθλισ αντοχισ 

 Αφρϊδεσ υλικό κακιςμάτων υψθλισ πυκνότθτασ 
 
Σεμάχια   

Γρεβενά: 1 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 
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Κοηάνθ: 1 
Ρτολεμαΐδα: 1 
Φλϊρινα:1 
φνολο: 4 

11 ΜΠΑΡΕ    

11.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Διάμετροσ Φ28 
 
Σεμάχια   

Καςτοριά: 4 
Φλϊρινα:2 
φνολο: 6 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

12 ΔΙΚΟΙ ΒΑΡΩΝ    

12.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 Επζνδυςθ λάςτιχου 

 Διάμετροσ Φ28 
 
Σεμάχια   

Καςτοριά: 8Χ0.5kg, 8X1kg, 8X5kg, 8X10kg 
Φλϊρινα: 2Χ20kg, 4x10kg, 4x5kg 
φνολο: 42 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

13 ΑΛΣΗΡΑΚΙΑ    

13.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Θλεκτροςτατικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε όλα τα μεταλλικά 
μζρθ 

 
Σεμάχια   

Φλϊρινα: 2Χ10kg, 2Χ8kg, 2Χ5kg, 2Χ3kg, 2Χ2kg 
φνολο: 10 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

14 ΚΩΠΗΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΕΡΓΟΜΕΣΡΟ)    

14.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Βάροσ ζωσ 30kg 

 Αντίςταςθ αζρα 

 Φψοσ κακίςματοσ από το ζδαφοσ 50εκ. 

 Επινικελωμζνθ αλυςίδα 

 Ρροφυλαγμζνθ αλυςίδα 

 Βαφι διπλισ επίςτρωςθσ 

 Στακερόσ βραχίονασ ςτιριξθσ του μόνιτορ PM4. 

 Εφκολοσ χειριςμόσ τθσ αντίςταςθσ. 

 άγα κφλιςθσ του κακίςματοσ καταςκευαςμζνθ από 
ανοξείδωτο ατςάλι για μζγιςτθ αντοχι. 

 Μζγιςτο βάροσ χριςτθ 220 κιλά 
 
Σεμάχια   

Καςτοριά: 1 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 
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Ο Προςφζρων 

 

 

(φραγίδα - Τπογραφι – Ημερομθνία) 

 
 

φνολο: 1 

     

 ΠΟΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ:  
Ππωσ ορίηονται παραπάνω 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΑΠΟΚΛΙΕΙ: 
Ππου γίνεται αναφορά ςε προδιαγραφζσ διαςτάςεων, βάρουσ, 
ιςχφοσ, ταχφτθτασ κλπ είναι αποδεκτι απόκλιςθ μζχρι ±5% τθσ 
αναγραφόμενθσ τιμισ 
 
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 
(Κοηάνθ/ Φλϊρινα/ Ρτολεμαΐδα/ Καςτοριά/ Γρεβενά) 
 
1. Κοηάνθ: Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ 50150, Κοηάνθ 
 
2. Φλϊρινα: Εφξεινοσ Λζςχθ – γωνία οδϊν Μακεδονίασ και Εγνατίασ, 
Τ.Κ 53100, Φλϊρινα 
 
3. Πτολεμαΐδα:  Ρεριοχι ΚΕΡΤΣΕ, Τ.Κ 50200, Ρτολεμαΐδα 
 
4. Καςτοριά: Ρεριοχι Φοφρκασ, Τ.Κ 52100, Καςτοριά 
 
5. Γρεβενά:  6ο χλμ Ραλαιάσ Ε.Ο. Γρεβενϊν-Κοηάνθσ, 
Τ.Κ. 51100, Γρεβενά 
 
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ:  2 χρόνια  
 
Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ: 5 εργάςιμεσ  

Ναι (ςε 
όλα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’- Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ 

Ο  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  είναι αναρτθμζνοσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα 
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτα αρχεία ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ 11/2021 

(www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/) 
 

(Κριτιριο ανάκεςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ για κάκε είδοσ με χωριςτό προχπολογιςμό.  

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα είδθ με χωριςτό προχπολογιςμό.  
Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ προςφοράσ για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κάποιου είδουσ. 

Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ για κάκε είδοσ.) 
 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα ________________, εκ μζρουσ τθσ εταιρίασ ________________________, 
δ/νςθ:____________, τθλ:________, email:_______, ΑΦΜ:_______, ΔΟΥ: _______, με τθν παροφςα 
οικονομικι προςφορά δθλϊνω τθ ςυμμετοχι μου ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 
Μακεδονίασ με αρ. διακιρ.: 11/2021 που αφορά ςτθν «Προμικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ 
χϊρουσ των γυμναςτθρίων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ», δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ 
και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και προςφζρω τθν/τισ παρακάτω τιμι/-ζσ: 

Είδοσ Περιγραφι Ποςότθτα 
τιμι/τεμ. 

Χωρίσ 
ΦΠΑ 

τιμι 
ςυνολικισ 
ποςότθτασ 

χωρίσ 
ΦΠΑ 

τιμι 
ςυνολικισ 
ποςότθτασ 

με 24% 
ΦΠΑ 

Προχπο-
λογιςμόσ 
με ΦΠΑ 
24% (€) 

1 
Διάδρομοσ εκγφμναςθσ 
θλεκτρικόσ 3 

   
7.500,00 

2 Ροδιλατο εκγφμναςθσ 3 
   

3.600,00 

3 Μθχάνθμα δικεφάλων μθριαίων 1 
   

1.500,00 

4 Μθχάνθμα κωπθλατικό πλάτθσ 2 
   

2.200,00 

5 Μθχάνθμα γλουτιαίων 1 
   

1.000,00 

6 
Μθχάνθμα peck – deck (πιζςεων 
ςτικουσ) 3 

   
4.500,00 

7 Μθχάνθμα προςαγωγϊν 2 
   

3.000,00 

8 
Μθχάνθμα πολλαπλϊν λαβϊν για 
ζλξεισ, βυκίςεισ κ.τ.λ. 1 

   
2.500,00 

9 
Κεκλιμζνοσ πάγκοσ – Ράγκοι 
βαρϊν 1 

   
200,00 

10 Ράγκοι κοιλιακϊν – ραχιαίων 4 
   

800,00 

11 Mπάρεσ 6 
   

300,00 

12 Δίςκοι βαρϊν  42 
   

840,00 

13 Αλτθράκια  10 
   

400,00 

14 Κωπθλατικι μθχανι (εργόμετρο) 1 
   

1.700,00 

  ΤΝΟΛΑ 
  

30.040,00 

 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ: 90 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

Ημερομθνία : __/__/____ 
 
 

Τπογραφι/ςφραγίδα

http://www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ...........................  

Δ/ΝΣΘ: ...................., Τ.Κ. ............  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ................................................  

ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΩ) ........................  

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ:  

 

ΡΟΣ: 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΚΟΙΛΑ ΚΟΗΑΝΘΣ, Τ.Κ. 50150 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  ΑΡ. …………    ΕΤΡΩ   ……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα  και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ................................................................................... υπζρ του:  

 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο , πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) ................................................................, ι  

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:  ...................... 

(διεφκυνςθ) ................................................................ ι   

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  α) (πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

..................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ “ 

(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ του Ρανεπιςτθμίου 

Δυτ. Μακεδονίασ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε 5 θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ...............  ι μζχρισ 

ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 

τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε  ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

ΑΔΑ: 6Α8Υ469Β7Κ-ΔΕΠ





υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ  ανάγκεσ του ΠΔΜ  (αρ. διακιρ. 11/2021)    ελ. 28 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Εϋ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50100 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

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

 

ΤΜΒΑΗ ______ € ΜΕ ΦΠΑ 

Για την Προμθιεια αιλητικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ χώρουσ των γυμναςτηρίων του Πανεπιςτημίου 

Δυτικθσ Μακεδονίασ 

 

Χρόνοσ κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ: __-__-2021 

Τόποσ κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Τα γραφεία του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ που εδρεφει ςτθν Κοηάνθ και εκπροςωπείται νόμιμα από 

τον Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ κ. Ιορδανίδθ Γεϊργιο (ςφμφωνα 

με το ΦΕΚ 4160/14-11-2019 τ. Β’ ςχετικά με τθ «Συμπλθρωματικι εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ από τον Ρρφτανθ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ»), με Α.Φ.Μ. 999562826 – Δ.Ο.Υ. Κοηάνθσ, εφεξισ 

«Ανακζτουςα Αρχι». 

2. ____________________, νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ: « ____________________________, 

δ/νςθ: ___, τθλ: ___, email: ____, ΑΦΜ: ____, ΔΟΤ: ____, εφεξισ «Ανάδοχοσ», 

 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ζχοντασ υπόψθ: 

………………………. 

………………………. 

 

ανακζτει ςτον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, που ςτο εξισ κα καλείται Ανάδοχοσ, τθν υλοποίθςθ τθσ 

«προμθιειασ αιλητικοφ εξοπλιςμοφ για τουσ χώρουσ των γυμναςτηρίων του Πανεπιςτημίου Δυτικθσ 

Μακεδονίασ» όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ με αρικμό 

11/2021 Διακιρυξθσ και ςτθν προςφορά του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 1: Αντικείμενο του ζργου 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςισ τθσ 

(Ραραρτιματοσ Β), αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

 

Α. Ρρομικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

(όπωσ αυτόσ κα προκφψει από τθν προςφορά του αναδόχου) 

… 
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… 

 

Άρκρο 2: Χρόνοσ – Σρόποσ Παράδοςθσ 

Θ μεταφορά και θ παράδοςθ όλων των ειδϊν κα γίνει με τθ φροντίδα, δαπάνεσ και τθν ευκφνθ του 

Αναδόχου. Τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Ρανεπιςτιμιο Δυτ. 

Μακεδονίασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ, για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από 

κάκε άλλθ αιτία, κατά τθ μεταφορά των ειδϊν. 

 

Άρκρο 3: Διάρκεια φμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για χρονικό διάςτθμα 60 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ (και τθν ανάρτθςι τθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ). 

 

Άρκρο 4: Χρόνοσ και Σόποσ Εκτζλεςθσ, Ολοκλιρωςθσ και Παράδοςθσ των ειδϊν - Οριςτικι Παραλαβι 

4.1 Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν είναι εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

4.2 Θ μεταφορά και θ παράδοςθ όλων των ειδϊν (κακϊσ και θ κζςθ τουσ ςε λειτουργία, για όςα είδθ 

απαιτείται) κα γίνει με τθ φροντίδα, δαπάνεσ και τθν ευκφνθ του Αναδόχου. Τα ζξοδα μεταφοράσ 

βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ απαλλάςςεται από 

κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ, για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία, κατά τθ 

μεταφορά των ειδϊν. 

4.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ, τουσ 

κωδικοφσ αρικμοφσ και τθν περιγραφι των προϊόντων, όπωσ αυτοί φαίνονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ και 

τον ςειριακό αρικμό κάκε είδουσ. 

4.4 Ρροχπόκεςθ για τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν είναι θ διαπίςτωςθ τθσ καλισ τουσ 

κατάςταςθσ και τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.5 Θ οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ, αφοφ ελζγξει ότι 

τθρικθκαν οι όροι και τα ηθτοφμενα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 5: Σρόποσ Πλθρωμισ και χρόνοσ πλθρωμισ - Κρατιςεισ 

1. H δαπάνθ βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ΚΑΕ: 9749Α. 

2. Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ζκδοςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι.   

3. Τον προμθκευτι βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ επί προμθκειϊν του Δθμόςιου 

Τομζα (ςιμερα 4%), ο οποίοσ όμωσ ςυμψθφίηεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν επιχείρθςθ, 

ςφμφωνα με βεβαίωςθ που κα χορθγθκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

4. Επίςθσ ο προμθκευτισ επιβαρφνεται με: 

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
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πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 

4412/20162 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο προμθκευτισ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

9. Θ τιμολόγθςθ κα γίνει ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

Σόποσ παράδοςθσ: ……………………. 

10. Τα είδθ κα παραδοκοφν με Τιμολόγια-Δελτία Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτουσ παρακάτω 

τόπουσ παράδοςθσ: 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50150 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, γωνία οδϊν 

Μακεδονίασ και Εγνατίασ,  ΤΚ 53100,  Φλϊρινα 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Ρτολεμαΐδα: Ρεριοχι 

ΚΕΡΤΣΕ, Τ.Κ 50200, Ρτολεμαΐδα  

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά: Ρεριοχι 

Φοφρκασ, Τ.Κ 52100, Καςτοριά 

 Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Γρεβενά: 6ο χλμ. Ραλαιάσ 

Ε.Ο Γρεβενϊν-Κοηάνθσ, Τ.Κ 51100, Γρεβενά 

11. Θα κατακζτει αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τθν εξόφλθςθ 

(ευκρινζσ φωτοαντίγραφο ι πρωτότυπο), που να ιςχφει κατά το χρόνο τθσ πλθρωμισ. 

12. Τα τιμολόγια κα εξοφλοφνται με κατάκεςθ ςε λογαριαςμό τραπζηθσ του δικαιοφχου, μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ. 

 

Άρκρο 6: Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ, θ Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Δυτ. Μακεδονίασ τθν υπ’ αρικμό: …………………………….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ ………………………………………., 

ποςοφ ………………………. ευρϊ. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ αφορά ςτθν εκπλιρωςθ όλων 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. Θ Εγγφθςθ Καλισ 

Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) παραλαβι τθσ 

προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

 

Άρκρο 7: Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία. Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και του αναδόχου, θ οποία κα αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι 

                                                 
2 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για 
τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτθν Κοηάνθ αρμόδια 

δικαςτιρια. 

 

Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο όμοια 

πρωτότυπα αυτισ. Από ζνα πρωτότυπο πιρε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ 

Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, 

Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ 

 

Ιορδανίδθσ Γεϊργιοσ 

Για τθν Ανάδοχο Εταιρία 

Ελζγχκθκε για τθ νομιμότθτα 

 

Κανάβασ Γεϊργιοσ 

Νομικι Τπθρεςία του Πανεπιςτθμίου 

 

ΑΔΑ: 6Α8Υ469Β7Κ-ΔΕΠ




		2021-07-02T13:31:55+0300
	Athens




