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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. Αριθμ. 19407/Ζ1  για τη συγκρότηση της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 106/ ΥΟΔΔ /14-02-2020), 

8. την Αριθμ. ΔΦ 2.1/2325 απόφαση για τον ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της 

Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 550/Β΄/20-02-2019), 

9.  το με Αριθ. Πρωτ. 2847_2020-02-28/28/02/2020  αίτημα για την προμήθεια και  παροχή 

υπηρεσίας και ΑΔΑΜ: 20REQ006416449. 

10. την Αριθ. Πρωτ. 297/30.3.2020/30-03-2020   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το 

οικονομικό έτος 2020 και ΑΔΑΜ: 20REQ006501856, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό 

προϋπολογισμό και τους  ΚΑΕ 000.0879. 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή 

υπηρεσίας «Επισκευή δικτύου  πυρόσβεσης κτιρίου Αμφιθεάτρων και Σπουδαστικής 

Λέσχης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες»,  στις εγκαταστάσεις 

πυρόσβεσης του κτιρίου των Αμφιθεάτρων   του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις 
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Σέρρες, συνολικού προϋπολογισμού 1.860,00 ευρώ (καθαρό ποσό 1.500,00 ευρώ +24% 

ΦΠΑ). 

Η δαπάνη βαρύνει των τακτικό προϋπολογισμό και τους  ΚΑΕ 000.0879.  

   Τακτικός Προϋπολογισμός              Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Κ.Α.Ε   0879   Χίλια οκτακόσια εξήντα  ευρώ (1.860,00 € ] 

κωδικός CPV: 50413200-5  (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης)                               

                                              

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

 

Αντικείμενο της  παροχή υπηρεσίας  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

χωρίς ΦΠΑ 

Αντικατάσταση μίας αντεπίστροφης βαλβίδας 4’’ , δύο αντεπίστροφων 
βαλβίδων 2 ½’’ και μίας 1 ½’’ στο δίκτυο πυρόσβεσης των αμφιθεάτρων, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

900,00 

Αντικατάσταση δύο συσσωρευτών κλειστού τύπου των 12V / 100Ah , 
σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή 

300,00 

Επισκευή αντλίας πετρελαίου του πετρελαιοκινητήρα του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος του κτιρίου της Σπουδαστικής Λέσχης, σύμφωνα με τη 
τεχνική περιγραφή 

300,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  χωρίς ΦΠΑ (€)                                                                                           1.500,00 

 ΦΠΑ 24%  (€)                                                                                                                                             360,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ (€)                                                                                                      1.860,00 

 

Α. Περιγραφή της υπηρεσίας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) : 

 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει  τα εξής: 

1. Αντικατάσταση μίας (1) αντεπίστροφης βαλβίδας 4’’(Ορειχάλκινη Επινικελωμένη 

Ελατηρίου Βιδωτή, ΡΝ 16 ) στο σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή πυρόσβεσης , δύο 

(2)  αντεπίστροφων βαλβίδων 2 ½ ’’ (Ορειχάλκινη Επινικελωμένη Ελατηρίου Βιδωτή, ΡΝ 

16 ) και μίας (1) αντεπίστροφης βαλβίδας 1 ½ ’’ (Ορειχάλκινη Επινικελωμένη Ελατηρίου 

Βιδωτή, ΡΝ 16 ) στο συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήματος του κτιρίου 

Αμφιθεάτρων του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες. Περιλαμβάνονται και τυχόν απαιτούμενοι μαστοί, 

ρακόρ, φλάντζες, συγκολλήσεις , παρεμβύσματα φλαντζών , κλπ. Για την αντικατάσταση 

των βαλβίδων αντεπιστροφής απαιτείται το άδειασμα και τελικά η επαναπλήρωση και 

δοκιμή της εγκατάστασης πυρόσβεσης του κτιρίου των Αμφιθεάτρων 

2. Αντικατάσταση των συσσωρευτών (μπαταριών) των πετρελαιοκινητήρων των 

πυροσβεστικών συγκροτημάτων του κτιρίου Αμφιθεάτρων και του κτιρίου της 

Σπουδαστικής Λέσχης με νέες κλειστού τύπου των 12V /100Ah και ανακύκλωση των 

παλιών μπαταριών . 

3. Επισκευή της αντλίας πετρελαίου του πετρελαιοκινητήρα του πυροσβεστικού 

συγκροτήματος του κτιρίου της Σπουδαστικής Λέσχης και ότι άλλο απαιτείται για την 

παράδοση σε λειτουργία του πετρελαιοκινητήρα. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί όροι 

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών, 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 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

  

1. Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών: Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης υπηρεσίας θα 

είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσής με FAX ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών. Στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην πόλη του Κιλκίς.  

2. Υπεύθυνος Παραλαβής:  Μπάτζιος Γεώργιος   

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στον κ : Μπάτζιο Γεώργιο  τηλέφωνο 23210-49122 

 

3. Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο 

Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες ή να τις υποβάλουν στην  

ηλεκτρονική διεύθυνση  protocolo@teicm.gr, μέχρι και την  Δευτέρα  06-04-2020 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 

«Επισκευή δικτύου  πυρόσβεσης κτιρίου Αμφιθεάτρων και Σπουδαστικής Λέσχης του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες»  

             

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δευτέρα  06-04-2020 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 
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Δημήτριος Μπαντέντας 

Καθηγητής 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
(Σφραγίδα Επιχείρησης) 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
 

«Επισκευή δικτύου  πυρόσβεσης κτιρίου Αμφιθεάτρων και Σπουδαστικής Λέσχης του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες»  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Αντικατάσταση μίας αντεπίστροφης βαλβίδας 4’’ , 
δύο αντεπίστροφων βαλβίδων 2 ½’’ και μίας 1 ½’’ 
στο δίκτυο πυρόσβεσης των αμφιθεάτρων, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

ΤΕΜ 1  ………….. …………. 

Αντικατάσταση δύο συσσωρευτών κλειστού τύπου 
των 12V / 100Ah , σύμφωνα με τη τεχνική 
περιγραφή 

ΤΕΜ 2 ………….. …………… 

Επισκευή αντλίας πετρελαίου του 
πετρελαιοκινητήρα του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος του κτιρίου της Σπουδαστικής 
Λέσχης, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή 

ΤΕΜ 1 ……………. …………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  χωρίς ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ 24%  (€)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ (€)  

 
 
Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις  
 
Σύνολο προσφοράς με   Φ.Π.Α.:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….(ολογράφως) 
 

 

Ημερομηνία  ……../………../2020 

 

(υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος) 
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