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 Κοζάνη, 14-10-2021  

 Αριθμ. Πρωτ. 1064  

   

 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 

για την προμήθεια και τοποθέτηση σταμπωτού και χτενιστού δαπέδου διαδρόμου εισόδου στο κτίριο 

όπου στεγάζεται το νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.524,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έχοντας 

υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 777, με ΑΔΑ: ΩΚΤΠ469Β7Κ-ΦΛΨ και ΑΔΑΜ: 

21REQ009365359, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια και 

τοποθέτηση σταμπωτού και χτενιστού δαπέδου διαδρόμου εισόδου στο κτίριο όπου στεγάζεται το νέο 

Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 

Ι της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 12.524,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η 

χρηματοδότηση είναι από το ΠΔΕ έργο 2019ΣΕ04600069 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2009ΣΕ04300021), ΚΑΕ: 9322-

2. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 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 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   
            κ α ι  Μ Η Χ Α Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ  
 

Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου   

           Κοζάνη, ΤΚ 50100 

Τηλ.: 2461056355 & 2461056356 

Email: apatika@uowm.gr  

 





ενημερότητα). 

 

 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

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

β) της διαδικασίας (ήτοι: Προμήθεια και τοποθέτηση σταμπωτού και χτενιστού δαπέδου διαδρόμου 

εισόδου στο κτίριο όπου στεγάζεται το νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

στα Κοίλα Κοζάνης) 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 18-10-2021 ημέρα Δευτέρα 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 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης  στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου στην  Κοζάνη. 

 

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 τοποθετημένα  τα υλικά σε διάστημα 15 ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης .  

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 56365 ). 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
 

Καθηγητής, Ιορδανίδης Γεώργιος 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια δομικών υλικών για τη διαμόρφωση της επιφάνειας του 
διαδρόμου που οδηγεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το Νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνει με σταμπωτό και χτενιστό 
δάπεδο, που αποτελούν υποκατηγορίες βιομηχανικού δαπέδου.  
 
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
 
Α. Προμήθεια και Τοποθέτηση σταμπωτού δαπέδου στο κυκλικό τμήμα του διαδρόμου σε χρώμα γκρι 
 
Β. Προμήθεια και Τοποθέτηση χτενιστού δαπέδου στα ευθύγραμμα τμήματα του διαδρόμου σε χρώμα γκρι 
 
Γ. Σχεδίαση λογοτύπου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για κέντρο του κυκλικού τμήματος του 
διαδρόμου με ψηφίδες στα χρώματα του επίσημου λογοτύπου 
 
 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 βιομηχανικό χτενιστό δάπεδο 
με γαρμπιλομπετό C20/25 
πάχους 7- 10 cm  

160 τ.μ. 35 5.600 6.944,00 
 

2 βιομηχανικό σταμπωτό δάπεδο 
με γαρμπιλομπετό C20/25 
πάχους 7- 10 cm  

50 τ.μ. 40 
 

2.000 2.480,00 

3 Λογότυπο ΠΔΜ με ψηφίδες κατ’ αποκοπή 2.500 2.500 3.100,00 

Σύνολο 12.524,00 

 
 
Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής: 
 
Α. Το χτενιστό δάπεδο που θα εφαρμοστεί στα ευθύγραμμα τμήματα του διαδρόμου, προσφέρει  
ενισχυμένη αντιολισθηρότητα χωρίς έντονο ανάγλυφο στην επιφάνεια του δαπέδου. Θα κατασκευαστεί από 
σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, το οποίο αφού διαστρωθεί, θα χρωματιστεί με σκληρυντικά 
τσιμεντοχρώματα και όταν φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, η επιφάνειά του θα χτενιστεί με ειδικό 
εργαλείο σε παράλληλες γραμμές. Τέλος το δάπεδο θα σφραγιστεί με ειδικό βερνίκι εμποτισμού. 

Β. Το σταμπωτό δάπεδο, που θα εφαρμοστεί στο κυκλικό τμήμα του διαδρόμου είναι ένα σύστημα που θα 
κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C20/25 με πάχος 7-10cm, ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου (για την 
αποφυγή ρηγματώσεων) και με δομικό πλέγμα 15x15. Στη συνέχεια θα γίνει επίπαση, ρίχνοντας 
σκληρυντικές χρωματιστές σκόνες. Όταν το μπετόν φτάσει στο πλαστικό στάδιο, θα καλυφθεί με ειδική 





αντικολλητική σκόνη και θα εφαρμοστεί η διαδικασία σταμπαρίσματος. Μετά την ωρίμανση 48 ωρών του 
δαπέδου, χαράζονται αρμοί διαστολής περίπου ανά 20τ.μ. και πλένεται με πιεστική μηχανή με νερό, χωρίς 
υδροχλωρικό οξύ. Τέλος, όταν στεγνώσει, σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι. 

 
Γ. Για την σχεδίαση του λογοτύπου του ΠΔΜ απαιτείται η προμήθεια έγχρωμων ψηφίδων 
(μαρμαροψηφίδες-μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτά του 
επίσημου λογοτύπου (κίτρινο-μπορντώ-κυπαρισσί).  
 
Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα υλικά σε λειτουργική χρήση (τοποθετημένα), σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  σε διάστημα 15 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .  
 
 

Κοζάνη, 01-10-2021 

Η συντάξασα 

 

Δήμητρα Κόνδυλα 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

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

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

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

προμήθεια και τοποθέτηση σταμπωτού και χτενιστού δαπέδου διαδρόμου εισόδου στο κτίριο όπου 

στεγάζεται το νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης και προσφέρω 

την παρακάτω τιμή:  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ - CPV:44112200  

 

Α/Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 βιομηχανικό χτενιστό δάπεδο 

με γαρμπιλομπετό C20/25 

πάχους 7- 10 cm  

160 τ.μ.    

2 βιομηχανικό σταμπωτό δάπεδο 

με γαρμπιλομπετό C20/25 

πάχους 7- 10 cm  

50 τ.μ.    

3 Λογότυπο ΠΔΜ με ψηφίδες κατ’ αποκοπή    

Συνολική Αξία  

 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

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




