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       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμός Διακήρυξης: 09 / 2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ     

TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για  την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των 

αναγκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και για 

σαράντα  (40) ημέρες με  δυνατότητα και τμηματικής παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες  και 

για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. 

Ο  προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των   47.532,00 € πλέον 

ΦΠΑ  24%, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου 58.940,00 €.  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 

Οικονομικού έτους 2020 ΚΑΕ 1731Α. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος -Αλεξάνδρεια 

Πανεπιστημιούπολη - Κτίριο Διοίκησης -Πρωτόκολλο, τηλ .2310013654,651,Τ.Κ.57400 Σίνδος, 

Θεσσαλονίκη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.  

Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα   21/12/2020 και ώρα 12:00 π.μ.  

Ημερομηνία Διενέργειας: Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 12:30 μ.μ.  

Τόπος Διενέργειας: Αίθουσα Συνεδριάσεων στο  Κτίριο «Διοίκησης» της  Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης του  Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

εκατό είκοσι  (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά  με  το  τεύχος  της  διακήρυξη ς δίνονται  από  τον  Προϊστάμενο  

του Τμήματος Διαγωνισμών  στο τηλέφωνο (23210) 49106 και στην ιστοσελίδα του Ιστοσελίδα 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος , URL: http:// www.ihu.gr    

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο. 

Επαμ.Ναρλιώτη  τηλ.  2310013070 & 2310013605, και στο email:  enarpl@ihu.gr  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.: Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.: Αίτηση   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.:ΤΕΥΔ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.: Οικονομική Προσφορά  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.: Σχέδιο Σύμβασης  

Ο Αντιπρόεδρος 

 Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

                                         του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 

Δημήτριος Μπαντέκας  

Καθηγητής 
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