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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση (άρθρο 

118 του ν. 4412/2016) της προμήθειας υλικών για την συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

πυροσβεστικές διατάξεις στα κτίρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

προϋπολογισθείσας αξίας 4.838,93 ευρώ με ΦΠΑ . 

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε κάθε περίπτωση 

αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με την ανωτέρω προϋπολογισθείσα τιμή). 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη και 

ενυπόγραφη προσφορά στο ακόλουθο email: finance@ihu.edu.gr μέχρι και την Δευτέρα 23 

Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν για κάθε τμήμα όπως: 1) προμήθεια υλικών 

οροφών και μοριοσανίδες  2) Προμήθεια σκίαστρων- περσίδων  3) προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού  4) Προμήθεια και υπηρεσία τοποθέτησης πορτών  5) Προμήθεια μεντεσέδων συνδέσεων 

και εξαρτημάτων  6) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής 

της προσφοράς για οποιονδήποτε λόγο. 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα εκδώσει απόφαση για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 

λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη κατά περίπτωση οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τον κ. 

Παπουλάκο Δημήτριο στο τηλ. 2310 807552 και με email στο d.papoulakos@ihu.edu.gr 

 Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

        Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Στάμου 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) Υλικά οροφών και μοριοσανίδες  

 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας, αχρησιμοποίητα και θα παραδοθούν 

στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

2)  Προμήθεια και τοποθέτηση Σκιάστρων- περσίδων  

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας, αχρησιμοποίητα και θα παραδοθούν 

στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. 
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3)  Ηλεκτρολογικό υλικό  

 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας, αχρησιμοποίητα και θα παραδοθούν 

στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

Το managed switch θα είναι: Μεταγωγέας πρόσβασης 16 θυρών gigabit ethernet (10/100/1000) 

και δυνατότητα υποστήριξης VLAN 

 

 

 

 

 

4) Προμήθεια και υπηρεσία τοποθέτησης Πορτών   
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Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας, αχρησιμοποίητα. Η τοποθέτηση της 

πόρτας θα γίνει  στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης 

κατόπιν υπόδειξης της τεχνικής υπηρεσίας του ιδρύματος. 

 

5)  Προμήθεια μεντεσέδων συνδέσεων και εξαρτημάτων  

 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας, αχρησιμοποίητα και θα παραδοθούν 

στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

6) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου. 

 

Θα γίνει τοποθέτηση-εγκατάσταση των υλικών ψευδοροφής σύμφωνα με τις επί τόπου 

υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του ιδρύματος και λαμβάνοντες υπόψιν όλες τις ισχύουσες 

νομοθεσίες . Οι μοριοσανίδες θα στοκαριστούν και χρωματιστούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. 
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