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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.  2135/25-11-2019 αίτημα προμήθειας αγαθών 

10. την Αριθ. Πρωτ. 2214/26-11-2019  α/α 503 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 

ρούχων προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 745,24€ 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 

 
           Τακτικός Προϋπολογισμός                         Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

 

 

Περιγραφή της προμήθειας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) : 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός και ο προϋπολογισμός (περιλαμβανομένων των κρατήσεων ) 
περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Οι προδιαγραφές  των ανωτέρω υλικών περιγράφονται ως κάτωθι : 

1.Φόρμα παντελόνι-τιράντα με μία τσέπη επάνω στο στήθος, δύο τσέπες κάτω, μια τσέπη πίσω και 
μια μετρότσεπη.  

Χρώματος μπλ  σκούρο 

Σύνθεση υφάσματος:  65%polyester – 35% cotton  

Βάρος Υφάσματος: 240 gr ή/και περισσότερο. 

Πρόσθετες τσέπες : δύο  στο πλάι στρατιωτικού τύπου. 

Τοποθέτηση αντανακλαστικών ταινιών στο στήθος και στα μπατζάκια. 

Πρόσθετα διπλά γόνατα στα μπατζάκια (κλείσιμο με Velcro – Θήκη για επιγονατίδα). 

Τοποθέτηση του λογότυπου του Πανεπιστημίου  στο στήθος  με  κέντημα. 

Μεγέθη : XS έως 4XL 

2. Φόρμα ολόσωμη με δύο τσέπες επάνω, δύο τσέπες κάτω, μια τσέπη πίσω και μια μετρότσεπη. 
Κλείσιμο εμπρός με φερμουάρ. 

Χρώματος μπλε σκούρο 

Σύνθεση υφάσματος:  65%polyester – 35% cotton  

Βάρος Υφάσματος: 240 gr ή/και περισσότερο. 

Τοποθέτηση δύο τσεπών στο πλάϊ στρατιωτικού τύπου. 

Τοποθέτηση αντανακλαστικών ταινιών στο στήθος περιμετρικά, στα μανίκια, καθώς και στα μπατζάκια. 

 Τοποθέτηση διπλών γονάτων στα μπατζάκια (κλείσιμο με Velcro – Θήκη για επιγονατίδα). 

 Τοποθέτηση του λογότυπου του Πανεπιστημίου  στο στήθος αριστερά  

Α/Α Περιγραφή 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

Προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με  Φ.Π.Α. 

 
CPV 

Κ.Α.Ε. 

1 Φόρμα παντελόνι-τιράντα 2 18,00 36,00 44,64 351134400-3 1381.01 

2 Φόρμα ολόσωμη 2 20,00 40,00           49,60 351134400-3 1381.01 

3 Μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια 5 65,00          325,00 403,00 351134400-3 1381.01 

4 Παπούτσια ασφαλείας 5 40,00 200,00 248,00 351134400-3 1381.01 

 ΣΥΝΟΛΟ       601,00 745,24   



Μεγέθη : XS εως 4XL 

3. Μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια. Κλείσιμο εμπρός με φερμουάρ με πατιλέτα και τρουκς. Λάστιχο 
στη μέση και στα μανίκια. 5 τσέπες. Φόδρα ταφτάς από παχύ πολυεστέρα. 

Χρώματος μαύρου. 

Σύνθεση υφάσματος : Πολυαμίδιο ενισχυμένο με πολυουρεθάνη. 

Μεγέθη : S εως 3XL . 

Κανόνας : ΕΝ343 

4. Παπούτσια ασφαλείας μη μαγνητικά, με προστασία δακτύλων και πέλματος από Kevlar, 
αντιστατικά, αντιολισθητικά και αδιάβροχα. 

Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος. 

Φόδρα : Απορροφητικό καμπυλωτό πολυαμίδιο. 

Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη – Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε PU. 

Σόλα εμβόλιμη : Συγκολλημένη Πολυουρεθάνη με αμορτισέρ Panoshock. 

Στρώμα Χρήσης : Καουτσούκ Νιτρίλιο. 

Μεγέθη : 39 εως 48 

Κανόνας : ΕΝ ISO 20345 / HRO HI CL 

 

• Χρόνος παράδοσης : Είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση ανάθεσης. 

• Υπεύθυνος Παραλαβής: Τεχνική Υπηρεσία, κ. Γρούνας Βασίλειος, τηλ. 23210 49262 
 

 
 

• 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 Τετάρτη  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 ρούχων προστασίας 

                      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. 

 

     
 

 

 

 

 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών,   Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

 

Δημήτριος Χασάπης 

Καθηγητής 

 
 
 

 

 

 

 


