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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη:
1.

Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206
Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις,
6. το Ν.4610 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α΄/07-05-2019),
7. την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 326/ ΥΟΔΔ /05-06-2019),
8. την ΔΦ 2.1/3032 απόφαση για τον ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2996/Β΄/22-07-2019),
9. το με Αριθ. Πρωτ. 2131/25-11-2019 αίτημα προμήθειας αγαθών
10. την Αριθ. Πρωτ. 2253/26-11-2019 α/α 506 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το
οικονομικό έτος 2019, η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 1000.
1381
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια
«Υλικών καθαριότητας (χαρτιού υγείας κλπ σε Σέρρες και Κιλκίς)» συνολικού προϋπολογισμού
1.232,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 και τον
ΚΑΕ 1000.1381.
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Αντικείμενο της προμήθειας
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ΣΥΝΟΛΟ

Τακτικός Προϋπολογισμός

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Πίνακας με Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των αγαθών που ζητούνται:
Α/Α

Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών που ζητούνται

4

- Χαρτί υγείας WC γκοφρέ (3) τριών φύλων (130) εκατόν τριάντα γραμμαρίων ανά ρολό,
100% λευκασμένος χημικός πολτός, υδατοδιαλυτό
– συσκευασία (30) τριάντα ρολά ανά πακέτο
– ποσότητα (71) εβδομήντα ένα πακέτα, εκ των οποίων 60πακέτα για τις εγκαταστάσεις
στις Σέρρες και 11 πακέτα για τις εγκαταστάσεις στην πόλη του Κιλκίς
– σύνολο ρολών (2.130) δύο χιλιάδες εκατό τριάντα, (1800 ρολά στις Σέρρες και 330 ρολά
στο Κιλκίς)
- Χαρτί ρολό κουζίνας γκοφρέ απορροφητικό (1.000) χιλίων γραμμαρίων, από λευκασμένο
χημικό πολτό, απορροφητικό, να μην αφήνει χνούδι, με διάτρηση
- σύνολο ρολών (60) εξήντα, για τα εργαστήρια του Τμήματος στο Κιλκίς
Χαρτί ρολό κουζίνας γκοφρέ απορροφητικό (270gr) διακοσίων εβδομήντα γραμμαρίων,
από λευκασμένο χημικό πολτό, απορροφητικό, να μην αφήνει χνούδι, με διάτρηση
- συσκευασία (2) δύο ρολά ανά πακέτο
- σύνολο ρολών (400) τετρακόσια, για τα γραφεία εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού στις Σέρρες
Σακούλες μικρές 60εκ*80εκ., πλαστικές, χρώματος μαύρο, ανακυκλώσιμες, μη τοξικές

•

Τόπος παράδοσης-παραλαβής υλικών:

1

2

3

Α) Από το είδος 1, αριθμός τεμαχίων 11 (συσκευασία 1*30 - τριακόσια τριάντα ρολά),
και το είδος 2, στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς, νέο κτίριο, 3ο
χιλ. Κιλκίς Μεταλλικού, κτίριο Κ1, αποθήκη γραμματείας με υπεύθυνο παραλαβής:
Μαρκόπουλο Χαράλαμπο email: markcha@teicm.gr
Β) από το είδος 1, αριθμός τεμαχίων 60 (συσκευασία 1*30 – χίλια οκτακόσια ρολά)
και τα είδη 3 και 4, στο υπόγειο κτίριου Α των εγκαταστάσων της
Πανεπιστημιούπολης στην πόλη των Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, με υπεύθυνο
παραλαβής: Γρούνα Βασίλειο, 2321049262
•

Χρόνος παράδοσης : (10) δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της ανάθεσης μετά από
επικοινωνία με τον υπεύθυνο παραλαβής.
Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

•

Φάκελος Προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές
Πανεπιστημίο Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, μέχρι και την
Tετάρτη 11 - 12- 2019 και ώρα 13:00 π.μ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προμήθεια «Υλικών καθαριότητας (χαρτιού υγείας κλπ σε Σέρρες και Κιλκίς)»
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών .
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα 13:00
π.μ.
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι είναι παραγωγός ή εισαγωγέας και είναι
υπόχρεος να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών(ΕΜΠΑ) με αριθμό _____ ή είναι διακινητής και δεν είναι υπόχρεος να

τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αλλά ο παραγωγός ή εισαγωγέας ________ (αναφέρεται ονομαστικά) των
ειδών που θα προμηθεύσει στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Δημήτριος Χασάπης
Καθηγητής

