
 

 

 
 

Προκήρυξη (περίληψη ) της 07/2021 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ 

Συνοπτικού διαγωνισμού 

 «προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών σιδήρου σε κοινόχρηστους χώρους των 

Φοιτητικών Εστιών της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ» 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε.) 
Διεύθυνση: 14o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ 
Σημείο επαφής: Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας, Τμήμα 
Υποστήριξης Προμηθειών Καβάλας ΔΙΠΑΕ, Άγιος Λουκάς, Καβάλα 65404 
Πληροφορίες: κα Γεωργιάδου Βασιλική, τηλ.: +302510462291,  e-mail: econserv@emt.ihu.gr. 
Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων: κος Κασαστογιάννης Άγγελος, τηλ. 2510462182, e-mail: akas@emt.ihu.gr   
URL:  https://www.ihu.gr/  
 
Αριθμός Διακήρυξης: 07 /2021 ΔΙΠΑΕ 
 
Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας 
 
Κωδικοί ΝUTS: EL522: Θεσσαλονίκη 
 
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροπoποιηθεί και ισχύει και με 
το Ν. 4782/2021. 
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
Περιγραφή του έργου- Αντικείμενο της σύμβασης: «προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών σιδήρου σε 
κοινόχρηστους χώρους των Φοιτητικών Εστιών της  Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ» 

Η εν λόγω προμήθεια περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: 

 

 α/α Περιγραφή  είδους 
Ποσό-
τητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Tιμή 
μονάδας 

(€) 

Π/υ χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Π/υ με  ΦΠΑ 
(€) 

1. 
Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 220Χ160, 
άνοιγμα 100 εκατοστών και το υπόλοιπο σταθερό. 
(τύπος 1) 

15 τεμ 700,00 10.500,00 2.520,00 13.020,00 

2. 
Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 280Χ110, 
ανοιγόμενη διάσταση 220Χ110 και το υπόλοιπο 
σταθερό. (Τύπος 2) 

4 τεμ 850,00 3.400,00 816,00 4.216,00 

3. 

Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 220Χ80, 
κατασκευασμένη   από λαμαρίνα 1,5  χιλιοστού  και 
μορφοσωλήνα 40Χ40Χ2 χιλ με κλειδαριά 
ασφαλείας.  (Τύπος  3) 

4 τεμ 300,00 1.200,00 288,00 1.488,00 

4. 

Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 215Χ470, 
αποτελούμενη από 4 τεμάχια (215Χ117), τα δυο 
κεντρικά ανοιγόμενα και τα δυο ακριανά σταθερά,  
30 εκ φεγγίτη με κιγκλίδωμα  σε όλο το μήκος με  
τζάμι διπλό ενεργειακό  ασφαλείας  (Τύπος  4) 

1 τεμ 2.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

 Συνολο: 24   17.100,00 4.104,00 21.204,00 

 
 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών-, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης με α/α 
07/2021 

 
Ταξινόμηση κατά CPV: Οι παρεχόμενες προμήθειες  κατατάσσονται στον ακόλουθου κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  44221200-7 Πόρτες. 
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ΑΔΑ: ΩΚΛΡ46ΨΖ3Π-ΦΟΟ



 

 

Τίτλος διαγωνισμού: «προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών σιδήρου σε κοινόχρηστους χώρους των Φοιτητικών 
Εστιών της  Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ» 

Χρονική διάρκεια σύμβασης: έως τρεις (3)  μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Ανάρτηση της Διακήρυξης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  https://www.ihu.gr/calls-for-supplies, καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.204,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 17.100,00  ΦΠΑ : 4.104,00€). 

Κατάθεση προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: Δευτέρα 24/05/2021  και ώρα  
14:00 στη διεύθυνση ΔΙΠΑΕ – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς 65404, Πρωτόκολλο 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τρίτη 25-05-2021, ώρα 11:30 στην 
αίθουσα ΚΛΕΟΞΕΝΗΣ του κτιρίου Βιβλιοθήκης/Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς – Καβάλα 65404, από την 
Επιτροπή Διενέργειας το Διαγωνισμό. 

Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. 

Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.5 της Διακήρυξης. 

Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.  

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε: 9322 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021 του Φορέα, συγκεκριμένα το ΠΔΕ με ενάριθμο έργο 2020ΣΕ54600037: «Συντήρηση - Επισκευή και 
Διαρρύθμιση Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος (ΠΚ 2014ΣΕ54600056)». 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.)  Κ.Α.Ε. 9322. 

 

Γλώσσα : Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της  
Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 

 
Δημήτριος Μπαντέκας  

Καθηγητής 

 

https://www.ihu.gr/calls-for-supplies
ΑΔΑ: ΩΚΛΡ46ΨΖ3Π-ΦΟΟ
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