
 

 

  

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Καβάλας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν.4610/2019 (Α΄, 70) περί  Συνέργειας Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 
2. Την αριθμ. 19407/Ζ1/2020 ΥΑ περί συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΥΟΔΔ, 106) 
3. Την αριθμ. ΔΦ2.1/2325/2020 Απόφαση περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων Αντιπροέδρων Διοικούσας Επιτροπής του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄, 550) 
4. Το Ν. 4412/2016 (A΄, 147) ) και κυρίως τα  άρθρα 118 και 120, όπως  ισχύουν. 
5. Το υπ΄αριθμ. ΔΦ 2.2/20388/29-09-2022 αίτημα από "Πανεπιστημιούπολη Καβάλας"  περί της αναγκαιότητας για την 

προμήθεια αγαθών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ» (ΑΔΑΜ: 22REQ011326553).  

6. Tο υπ’ αριθμ. ΔΦ 2.2/Ε/22936/31-10-2022 τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. 

7. Την αριθμ. 650/02-11-2022 έγκριση δέσμευσης  πίστωσης συνολικού ύψους  έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ 
και δεκαοκτώ λεπτών (6.177,18€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων των KAE 0000.0879, 1000.1441Α του οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια και τοποθέτηση αγαθών «ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ»  (ΑΔΑ: 6ΣΙΕ46ΨΖ3Π-4Χ4, ΑΔΑΜ: 22REQ011642347), η οποία έχει καταχωρηθεί 
στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Τμήματος Δαπανών με ΑΑ Βεβ: 671. 

8. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 50η/09-11-2022 15οΘ.  (ΑΔΑ 670Π46ΨΖ3Π-ΜΚΥ και ΑΔΑΜ 22REQ011642512), απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής για έγκριση αιτήματος δαπάνης και απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
 

Καλεί  

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση αγαθών «ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ έως 4.981,60€ ή 6.177,18€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ τακτικού προϋπολογισμού 1441Α (3.573,18€) & 879 (2.604,00€) του οικονομικού έτους 2022. 

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, καθώς και η δυνατότητα 
έγκαιρης και καλής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. 

Διαδικασία Ανάθεσης: Απευθείας Ανάθεση 

Περιγραφή της  προμήθειας: 

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση αγαθών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ», 
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας  
 
 

 

                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΔΙΠΑΕ) 
Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  
Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας 
Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών Καβάλας  
Γεωργιάδου Βασιλική, Παπάντσιου Όλγα 
Τηλ.: 2510462-291/138  
Άγιος Λουκάς - Καβάλα ΤΚ 65404 
 e-mail: prom@emt.ihu.gr 





 

 

Α/Α Περιγραφή  Ποσότητα 
Μον 

μέτρησης 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α.  
% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 
CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ10 ΝΥΥ 60 ΜΕΤΡ 10,10 € 606,00 € 24 751,44 € 
31681410-

0 
Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

2 

ΑΝΤΙΤΡΩΚΤΙΚΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ  Φ30 

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΙΑ 5Χ10 
60 ΜΕΤΡ 1,10 € 66,00 € 24 81,84 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

3 
ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ 

40Χ40 
15 ΜΕΤΡ 3,30 € 49,50 € 24 61,38 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
3 ΣΕΙΡΩΝ 

1 ΤΕΜ 68,00 € 68,00 € 24 84,32 € 
31681410-

0 
Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

5 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, 10-16Α, 
ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α, 
ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 

1 ΣΕΤ 190,00 € 190,00 € 24 235,60 € 
31681410-

0 
Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

6 

ΑΝΤΚΕΡΑΥΝΙΚΟ 
ΡΑΓΑΣ, DIN ΤΥΠΟΥΤ2 
& Τ315KAL(-N), 60KA 

(N-PE) 

2 ΤΕΜ 385,00 € 770,00 € 24 954,80 € 
31681410-

0 
Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

7 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ  3X2,5 40 ΜΕΤΡ 1,80 € 72,00 € 24 89,28 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

8 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 25 ΜΕΤΡ 1,30 € 32,50 € 24 40,30 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

9 
ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟΥ 
ΧΩΝΕΥΤΕΣ 1Φ 

8 ΤΕΜ 5,20 € 41,60 € 24 51,58 € 
31681410-

0 
Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

10 
ΠΡΙΖΕΣ 3Φ 3 ΤΕΜ 22,00 € 66,00 € 24 81,84 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

11 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ 5Κva 
1 τεμ 580,00 € 580,00 € 24 719,20 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

12 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  

40x40 
1 τεμ 340,00 € 340,00 € 24 421,60 € 

31681410-
0 

Ηλεκτρολογικό 
υλικό 

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
   2.881,60 € 24 3.573,18 €  

 

13 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
1 ΥΠΗΡΕΣ 

2.100,00 
€ 

2.100,00 € 24 2.604,00 € 
45315600-

4 
Ηλεκτρολογικές 
εργασίες 
εγκαταστάσεων 
χαμηλής τάσης 

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
   2.100,00 € 24 2.604,00 €  

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

218     4.981,60 €   6.177,18 €     

          

          
 
  





 

 

 

α/α Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών / υπηρεσιών  που ζητούνται 

1 

 

Πιστοποιημένα κατά CE υλικά 

 
 
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.  

 
Κριτήρια επιλογής 

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου  ορίζονται: 

• Η πλήρης κάλυψη της περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών του συνόλου  της  ανωτέρω προμήθειας και υπηρεσίας. 

• Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται  να είναι ίση ή μικρότερη της εκτιμώμενης αξίας πλέον ΦΠΑ 
του συνόλου της ανωτέρω προμήθειας (δηλ. του ποσού των 2.881,60 € χωρίς ΦΠΑ) και ίση ή μικρότερη του συνόλου της 
εκτιμώμενης αξίας της υπηρεσίας (δηλ. του ποσού των 2.100,00 € χωρίς ΦΠΑ).  

Τόπος παράδοσης  

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις ΔΙΠΑΕ στη Δράμα (1ο χλμ. Δράμας – Μικροχωρίου Τ.Θ. 172, Δράμα  66100), σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από το αρμόδιο όργανο του ΔΙΠΑΕ 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α 

της παρούσας. Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο αν συμπεριλαμβάνουν όλες τα ζητούμενα είδη της παρούσης 

προμήθειας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. 

• Φορολογική ενημερότητα. 

• Ασφαλιστική Ενημερότητα 

•  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να 

δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 

4412/2016 (βλ.  παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, όπως ισχύει) 

Η φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα σε περίπτωση νομικών προσώπων αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία, ενώ σε 

περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

• Βεβαίωση διεύθυνσης και δραστηριοτήτων έδρας ή / και υποκαταστημάτων (ενδεικτικά απλή εκτύπωση από TAXISnet -

> Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης / Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού /) 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα Β΄,  υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

προσφέροντα με σφραγίδα της επιχείρησης  

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδίδεται από το gov.gr σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται 

από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και αφορά τα κατωτέρω πρόσωπα (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και 

των πατρωνύμων αυτών): 

1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 





 

3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

(πχ ΓΕΜΗ γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης). 

Αν ο προσφέρων δεν έχει την υποχρέωση εγγραφής σε ΓΕΜΗ: 

1. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, πρακτικό γενικής συνέλευσης, κτλ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα) 

2. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κτλ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4412/2016. 

5. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α ́188). Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., 

τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του ν.4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον ν.4250/2014. 

Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του ν.4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

- Στην περίπτωση υποβολής αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

την υποβολή του, 

- Τα πιστοποιητικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

- Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο φορέα, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για έκδοση του 

δικαιολογητικού και ότι θα υποβάλει το δικαιολογητικό αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται: 

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις) 

β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

• Για πληροφορίες που αφορούν σε τεχνικά θέματα της ως  άνω προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον: κ. Άγγελο Κασσαστογιάννη,   e-mail: akas@emt.ihu.gr  

mailto:akas@emt.ihu.gr




 

 

Φάκελος Προσφοράς 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει/αποστείλει την προσφορά του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - 
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών Καβάλας,  Άγιος Λουκάς, Καβάλα 65404 ή να την υποβάλει 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@emt.ihu.gr, έως και την  Τρίτη 29/11/2022, ώρα 14.00.  

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν ή υποβληθούν ηλεκτρονικά 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής της 
προσφοράς τους για οιονδήποτε λόγο. 

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

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση αγαθών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  Τρίτη 29 /11/2022, ώρα 14.00 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 

 

 
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 

 
 

Δημήτριος Β. Μπαντέκας 
Καθηγητής 
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Α΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος- Πανεπιστημιούπολη Καβάλας 

Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα τα αναφερόμενα στην πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αγαθών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ», 
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α Περιγραφή  Ποσότητα 
Μον 

μέτρησης 
Τιμή μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α.  
% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός με 

Φ.Π.Α 

1 ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ10 ΝΥΥ 60 ΜΕΤΡ     

2 

ΑΝΤΙΤΡΩΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  Φ30 
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΙΑ 5Χ10 

60 ΜΕΤΡ     

3 
ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ 40Χ40 15 ΜΕΤΡ     

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 1 ΤΕΜ     

5 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, 10-16Α, ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α, ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 
1 ΣΕΤ     

6 

ΑΝΤΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ, DIN ΤΥΠΟΥΤ2 & 
Τ315KAL(-N), 60KA (N-PE) 

2 ΤΕΜ     

7 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ  3X2,5 40 ΜΕΤΡ     

8 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 25 ΜΕΤΡ     

9 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΕΣ 1Φ 8 ΤΕΜ     

10 ΠΡΙΖΕΣ 3Φ 3 ΤΕΜ     

11 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 5Κva 1 τεμ     

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  40x40 1 τεμ     

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
      

13 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΥΠΗΡΕΣ     

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 218        

        
 

Ο/Η Προσφέρων/ούσα 

Στοιχεία συμμετέχοντα 

Επωνυμία ΑΦΜ ΔΟΥ Στοιχεία Επικοινωνίας συμμετέχοντα 

   

Διεύθυνση:___________________ 
Τηλ.:_________________________ 
Fax:__________________________ 
e-mail:________________________ 





 

Β΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

 




		2022-11-22T13:19:18+0200
	DIMITRIOS BANDEKAS




