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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50150 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  23-06-2022 

 Αρικμ. Πρωτ. 6568 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

τθν προμικεια εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ Αικουςϊν Διδαςκαλίασ για το νζο Εκπαιδευτιριο τθσ ΗΕΠ 

Κοηάνθσ προχπολογιςμοφ 36.499,40€, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Το από 14/06/2022 Ρρωτογενζσ αίτθμα του Τμ. Σχεδιαςμοφ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ του ΡΔΜ, 

με ΑΔΑΜ: 22REQ010798203. 

3. Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρικμό 593/16-06-2022, με ΑΔΑ: 6ΡΩΕ469Β7Κ-ΥΒ και 

ΑΔΑΜ: 22REQ010798265, 

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για: τθν προμικεια εκπαιδευτικοφ 

εξοπλιςμοφ Αικουςϊν Διδαςκαλίασ για το νζο Εκπαιδευτιριο τθσ ΗΕΠ Κοηάνθσ, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 36.499,40 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ Παροφςασ. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Τμιμα Σχεδιαςμοφ Οργάνωςθσ 

και Ανάπτυξθσ, τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Μθχανοργάνωςθσ, τθλ. 2461056355- 

2461056356, email: dev@uowm.gr 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Λδρφματοσ ζτουσ 2022, ΚΑΕ: 9749-Α CPV:   

39150000-8. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτεται θ προςφορά 

που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ, ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΡΛΚΑΛΟΤΘΤΑ - «ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ – ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΛ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Τεχνικισ & Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ των Ραραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

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

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

διεφκυνςθ ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Μδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ 

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

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
mailto:aff00574@uowm.gr
mailto:dev@uowm.gr
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Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, όπου κα περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

b. Τον Πίνακα υμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Λ, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα (διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word). 

c. Τα Πιςτοποιθτικά του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Λ. 

2) Οικονομικι προςφορά του Ραραρτιματοσ ΛΛ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα (διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word).  

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word). 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ, ιτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΛΑ ΚΑΤΑΚΕΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕ Α. ΡΩΤ. 6568/23-06-2022 ΓΛΑ ΤΘΝ 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΑΛΚΟΥΣΩΝ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ ΓΛΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΘΛΟ ΤΘΣ ΗΕΡ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 

ΘΜ/ΝΛΑ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ: 05-07-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο) 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 05-07-2022 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Όροφοσ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Το άνοιγμα 

των φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Ρρόςκλθςθσ, ιτοι ζωσ 06/10/2022. 

ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ 

1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

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

τουσ δραςτθριότθτασ 

ii) Ριςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

iv) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
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νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ-πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 

 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ςε χρονικό διάςτθμα εξιντα (60) θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ. 

3. Θ παράδοςθ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο Κτίριο 

Εκπαίδευςθσ, Νζα Πανεπιςτθμιοφπολθ Π.Δ.Μ., ΗΕΠ Κοηάνθσ 

4. Τα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτίο/α Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ 

ΗΕΡ ΚΟΗΑΝΘΣ, Τ.Κ. 50100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

 

5. Το τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

Σόποσ Παράδοςθσ: ……………………………(ςφμφωνα με τα παραπάνω Δελτία αποςτολισ) 

6. Τον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το 

Ρανεπιςτιμιο. Θ πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί 
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εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  

7. Τον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Τομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

8. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  
 

 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 ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

9. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Ρανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Τμιμα 

Ρρομθκειϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102), email: ghaitidis@uowm.gr. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚA ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

 

 

 Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ του παρόντοσ παραρτιματοσ ζχει αναρτθκεί ςε επεξεργάςιμθ μορφι 

ςτο δικτυακό τόπο https://uowm.gr/category/news/calls/, για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 

φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται με ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο 

του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

 Ππου εμπεριζχονται αναφορζσ εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων ι 

αναφορζσ οριςμζνθσ καταγωγισ ι παραγωγισ, αυτζσ κεωροφνται ότι ςυνοδεφονται από τθ μνεία 

«Ι ΤΟ ΛΣΟΔΥΝΑΜΟ». 

 Οι προδιαγραφζσ των ειδϊν που ακολουκοφν είναι οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Επιτρζπεται μόνο αναβάκμιςθ αυτϊν. Οι διαςτάςεισ του μεγζκουσ των ειδϊν που αναγράφονται 

είναι οι επικυμθτζσ και δεν κα γίνουν δεκτζσ αποκλίςεισ από το ±5%. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Τμιμα Σχεδιαςμοφ Οργάνωςθσ 

και Ανάπτυξθσ, τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Μθχανοργάνωςθσ, τθλ. 2461056355- 

2461056356, email: dev@uowm.gr 
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Σελ. 6 

Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ», 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. Ρροςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΛ» 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 ΝΑΛ/ΟΧΛ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτα αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, 

που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. 

 

ΕΛΔΟΣ 1. ΚΛΝΘΤΑ ΕΔΑΝΑ ΑΛΚΟΥΣΩΝ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ ΔΛΑΣΤ. 120x40 (2 κζςεων) 

 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Παραπο-

μπι (ε) 

1 Κινθτά ζδρανα αικουςϊν διδαςκαλίασ (2 κζςεων)    

1.1 Ζδρανα φοιτθτϊν αίκουςασ διαλζξεων διαςτ. 120Χ40 εκ.    

1.1.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Μζρθ εδράνου: 

- επιφάνεια εργαςίασ 

- μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Διαςτάςεισ: 120 x 40 x74 εκ. φψοσ  

ΝΑΛ (ςε 

όλα) 

  

1.1.2 Σεχνικά Χαρακτθριςτικά    

 Επιφάνεια εργαςίασ: Θ επιφάνεια εργαςίασ να είναι καταςκευαςμζνθ 

από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ επενδυμζνθ με μελαμίνθ πάχουσ 

25 χιλιοςτϊν υψθλισ αντοχισ. Οι γωνίεσ να είναι ελαφρϊσ 

ςτρογγυλεμζνεσ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. Πλα τα εμφανι 

περικϊρια (ςόκορα) των επιφανειϊν κα είναι καλυμμζνα με ταινία από 

pvc ςτρογγυλευμζνθ ςτισ άκρεσ ςτθν ίδια απόχρωςθ. 

Μεταλλικόσ ςκελετόσ: Ο ςκελετόσ να αποτελείται από 2 πόδια ςε ςχιμα 

ανάποδου Τ. Ανάμεςα ςτα δφο πλαίςια τοποκετείται μπάρα 

ορκογωνικισ διατομισ, θ οποία με τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ 

τοποκετείται ςτα πλαίςια για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του εδράνου. Θ 

μπάρα να είναι τοποκετθμζνθ ςε φψοσ που δεν παρεμποδίηει τον 

κακιμενο. Τα πόδια ςτο κάτω μζροσ κα φζρουν τουλάχιςτον 2 

ρεγουλατόρουσ για τθ ρφκμιςθ τθσ οριηοντιότθτασ. Ο μεταλλικόσ 

ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και 

αμεταχείριςτα. 

Τα ζδρανα να προορίηονται για επαγγελματικι χριςθ, να είναι 

ςτιβαρά, εργονομικά, ςτακερά και ανκεκτικά, ϊςτε να δθμιουργοφν 

ΝΑΛ (ςε 

όλα) 
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Σελ. 7 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Παραπο-

μπι (ε) 

ςτον χριςτθ αίςκθμα αςφάλειασ και άνεςθσ. Να είναι κατάλλθλα για 

τθν τοποκζτθςθ ςε κλειςτι διάταξθ 2 καρεκλϊν (Είδοσ 2 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ) και τθν άνετθ και εργονομικι χριςθ του από 2 κακιμενουσ. 

Να μθν ζχουν προεξζχοντα, ακάλυπτα ι κακά τελειϊματα, ι άκρα που 

κα μποροφςαν να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ ι φκορζσ ςε ενδφματα 

χρθςτϊν. 

Να ζχουν αντίςταςθ ςτθν φωτιά, να μθν είναι εφφλεκτα και να μθ 

μεταδίδουν τισ φλόγεσ. Τα υλικά καταςκευισ τουσ να μθν είναι τοξικά, να 

μθν περιζχουν τοξικά πτθτικά ςτισ ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ του 

περιβάλλοντοσ και να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλϊςιμα. 

Οι επιφάνειεσ των επίπλων που ζρχονται ςε επαφι με το χριςτθ να είναι 

καταςκευαςμζνεσ από υλικά άριςτθσ ποιότθτασ που να αντζχουν ςτον 

ιδρϊτα, να μθν είναι υγροςκοπικά, να είναι ελαφρϊσ αντιολιςκθρά και 

γενικά να είναι ευχάριςτα ςτθν αφι. 

Να ςυναρμολογοφνται και να αποςυναρμολογοφνται εφκολα, γριγορα, 

με ελάχιςτα κοινά εργαλεία και όλεσ οι ςυνδζςεισ τουσ να ζχουν άριςτο 

τελείωμα. Να επιτρζπουν τον εφκολο κακαριςμό των δαπζδων των 

χϊρων όπου κα εγκαταςτακοφν. Να κακαρίηονται, ςυντθροφνται και 

επιςκευάηονται εφκολα και γριγορα με ςυνθκιςμζνουσ απλοφσ τρόπουσ 

που κα υποδείξει αναλυτικά ο προμθκευτισ ι ο καταςκευαςτισ. 

Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά.  

1.2 Πιςτοποιθτικά    

 Να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ ςτουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και 

πρότυπα. Το εργοςτάςιο καταςκευισ και ο προμθκευτισ πρζπει 

απαραίτθτα να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ΛSΟ 9001, ISO 14001 και    

ISO 45001. Σα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί 

ποινι αποκλειςμοφ. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

1.3 Σόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΠΟΟΣΘΣΑ τεμάχια: 180 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ: Κτίριο Εκπαίδευςθσ, Νζα Ρανεπιςτθμιοφπολθ 

Ρ.Δ.Μ., ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ: 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: Για 5 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΘΚΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Σελ. 8 

ΕΛΔΟΣ 2: ΚΑΕΚΛΕΣ ΑΡΛΕΣ –ΣΤΟΛΒΑΗΟΜΕΝΕΣ 

 

Α/Α 

(α) 
Περιγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Παραπο-

μπι (ε) 

2 Καρζκλα απλι    

2.1 Καρζκλα απλι με δυνατότθτα ςτοίβαξθσ    

2.1.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Στοιβαηόμενο κάκιςμα, χωρίσ μπράτςα.  

 

Το κάκιςμα κα αποτελείται από: 

 το ςκελετό 

 τθν πλάτθ  

 και το ζδρανο. 

 

ΔΙΑΣΑΕΙ (εκ.): 42Χ45Χ76-77Υ. 

ΝΑΛ (ςε 

όλα) 

  

2.1.2 Σεχνικά Χαρακτθριςτικά    

  ΕΔΡΑ-ΠΛΑΣΘ 

Θ πλάτθ και το ζδρανο κα είναι από κόντρα πλακάη τουλάχιςτον 12 

χιλ. ςε χρϊμα φυςικό οξιάσ και λουςτραριςμζνο από οικολογικά 

βερνίκια με δυο ςτρϊςεισ προεργαςίασ και ζνα τελείωμα ματ. 

 ΒΑΘ-ΕΔΡΑΘ 

Ο ςκελετόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό ςωλινα οβάλ 

υψθλισ αντοχισ (ενιςχυμζνο), βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι, ςε 

χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Κα καταλιγει ςε τζςςερα πόδια τα 

οποία κα φζρουν πλαςτικά πζλματα για τθν καλφτερθ ςτιριξθ ςτο 

ζδαφοσ και τθν μείωςθ του κορφβου κατά τθ μετακίνθςθ του 

κακίςματοσ. Τα πόδια κα ενϊνονται μεταξφ τουσ με 2 ατςάλινουσ 

ςωλινεσ κυκλικισ διατομισ 20 χιλ. Στουσ ατςάλινουσ ςωλινεσ να 

ςτθρίηονται δφο ςωλινεσ ςχιματοσ L και υλικό ίδιο με τα πόδια 

πάνω ςτουσ οποίουσ να βιδϊνονται θ ζδρα και θ πλάτθ.  

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και 

αμεταχείριςτα.  

Οι καρζκλεσ να προορίηονται για επαγγελματικι χριςθ, να είναι 

ςτιβαρζσ, εργονομικζσ, ςτακερζσ και ανκεκτικζσ, ϊςτε να δθμιουργοφν 

ςτον χριςτθ αίςκθμα αςφάλειασ και άνεςθσ. Να εξαςφαλίηουν τθν 

ςωςτι ςτάςθ του ςϊματοσ ςτο χριςτθ και να παρζχουν καλι ςτιριξθ 

του ςϊματοσ του. Να μθν ζχουν προεξζχοντα, ακάλυπτα ι κακά 

τελειϊματα, ι άκρα που κα μποροφςαν να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ 

ι φκορζσ ςε ενδφματα χρθςτϊν. 

Να ζχουν αντίςταςθ ςτθν φωτιά, να μθν είναι εφφλεκτεσ και να μθ 

μεταδίδουν τισ φλόγεσ. Τα υλικά καταςκευισ τουσ να μθν είναι τοξικά, να 

μθν περιζχουν τοξικά πτθτικά ςτισ ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ του 

περιβάλλοντοσ και να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλϊςιμα. 

Οι επιφάνειεσ των επίπλων που ζρχονται ςε επαφι με το χριςτθ να είναι 

καταςκευαςμζνεσ από υλικά άριςτθσ ποιότθτασ που να αντζχουν ςτον 

ΝΑΛ (ςε 

όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Περιγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Παραπο-

μπι (ε) 

ιδρϊτα, να μθν είναι υγροςκοπικά, να είναι ελαφρϊσ αντιολιςκθρά και 

γενικά να είναι ευχάριςτα ςτθν αφι. 

Να ςυναρμολογοφνται και να αποςυναρμολογοφνται εφκολα, γριγορα, 

με ελάχιςτα κοινά εργαλεία και όλεσ οι ςυνδζςεισ τουσ να ζχουν άριςτο 

τελείωμα. Να επιτρζπουν τον εφκολο κακαριςμό των δαπζδων των 

χϊρων όπου κα εγκαταςτακοφν. Να κακαρίηονται, ςυντθροφνται και 

επιςκευάηονται εφκολα και γριγορα με ςυνθκιςμζνουσ απλοφσ τρόπουσ 

που κα υποδείξει αναλυτικά ο προμθκευτισ ι ο καταςκευαςτισ. 

Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά.  

2.2 Πιςτοποιθτικά    

 Να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ ςτουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και 

πρότυπα. Το εργοςτάςιο καταςκευισ και ο προμθκευτισ πρζπει 

απαραίτθτα να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ΛSΟ 9001, ISO 14001 και    

ISO 45001. Σα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί 

ποινι αποκλειςμοφ. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

2.3 Σόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΠΟΟΣΘΣΑ τεμάχια: 360 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ: Κτίριο Εκπαίδευςθσ, Νζα Ρανεπιςτθμιοφπολθ 

Ρ.Δ.Μ., ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ: 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: Για 5 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΘΚΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

 

 

Θμερομθνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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Σελ. 10 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

(Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμένου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτεται θ προςφορά 

που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ.) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 36.499,40 € με ΦΠΑ 

 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

6568/23-06-2022 Πρόςκλθςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Είδθ 
Ποςό-

τθτα 

Προςφερόμενθ 

τιμι μονάδασ 

χωρίσ ΦΠΑ (€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ τιμι 

χωρίσ ΦΠΑ (€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ τιμι 

με 24% ΦΠΑ (€) 

1. ΚΙΝΘΣΑ ΕΔΡΑΝΑ ΑΙΘΟΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΔΙΑΣ. 120x40 (2 

κζςεων) 

180    

2. ΚΑΡΕΚΛΕ ΑΠΛΕ –

ΣΟΙΒΑΗΟΜΕΝΕ 
360    

φνολα:   

 

Θμερομθνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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Σελ. 11 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 

ΑΔΑ: ΨΠ77469Β7Κ-92Ι
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