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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης καλεί όλους όσους 
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκτύπωση επτακοσίων εβδομήντα (770) 
μεμβρανών πτυχίων και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων αποφοίτων του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο ενδιαφέροντος 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με 
απαράβατες τεχνικές προδιαγραφές με ποινή αποκλεισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Τμήμα 
Νομικής της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από την κ. Θωίδου Σταυρούλα τηλ. 25310-39892 ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής (law.duth.gr).
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με 
την προσφορά τους, με αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του φακέλου, στη Γραμματεία του 
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή), μέχρι την 
Παρασκευή 10/9/2021 και ώρα 14:00 μ.μ
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών 
από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 
του ΔΠΘ, Κομοτηνή, την Δευτέρα 13/9/2021 και ώρα 12:00.
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 11550,00 € έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (αναλυτικά 
9314,52 € και 2235,48 € ΦΠΑ 24%) . 
Αναλυτικά: Εκτύπωση μεμβρανών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (με 
ΦΠΑ)

Εκτύπωση 
Μεμβρανών

44176000-4 
(μεμβράνες)

770 12,1 9314,52 2235,48 11550

ΣΥΝΟΛΟ 9314,52 2235,48 11550

0009632861





2

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2021 και ειδικότερα 
το Κ.Α.Ε. 0891-01 με Α.Α.Υ. 270.

Ο φάκελος της Προσφοράς θα αναγράφει τα εξής: 

Προς το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100-Κομοτηνή

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για εκτύπωσης μεμβρανών πτυχίων και μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
διπλωμάτων αποφοίτων του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Επωνυμία: 
………………………..……………………..…………

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.  : ……………………… / ……….…………….
Διεύθυνση: ………………………………………..…..………….
Αριθμό τηλεφώνου: ……..……………………………………
e-mail: ……………………….……………………….…………..…

Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

προμηθευτή όπως εκάστοτε ισχύει, από την οποία θα προκύπτει ότι:
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας 

έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
 Αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα για 

το είδος για το οποίο καταθέτει προσφορά.
 Ότι αποδέχεται τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Υπεύθυνη δήλωση θα παρέχει τυχόν διορθώσεις σε περίπτωση λάθους οποιουδήποτε από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη και εγγύηση αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, καταστροφής ή 
απώλειας. Η παράδοση των διορθωμένων μεμβρανών θα γίνεται εντός 24 ωρών στα γραφεία της 
Γραμματεία του Τμήματος

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: 
Σημείωση: Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016).
6. Οικονομική προσφορά του προμηθευτή σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης προμήθειας. Το ΔΠΘ 
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διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή να 
μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων.
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική απόφαση 
ανάθεσης από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών που αρχίζει από την 
υπογραφή της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 
χρηματοδότησης.

                     Ο Κοσμήτωρ
       της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ

Καθηγητής Μιχάλης Δ.  Χρυσομάλλης
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Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

- Υλικό για την εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων: 

Περγαμηνή φυτικής προέλευσης, άοσμη, α΄ ποιότητας 

- Χρώμα περγαμηνής: Σαμουά 

- Βάρος: περίπου 230 gr. 

- Διαστάσεις μεμβρανών πτυχίων και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων: 35εκ. x 50εκ. 

- Χρώμα χαρακτήρων: μαύρο 

- Εκτύπωση ξεχωριστή ανά μεμβράνη πτυχίου και διπλώματος, με παραδοσιακό τρόπο σε επίπεδο 

πιεστήριο με στοιχεία μεταλλικά, χρώμα μαύρο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Παράδοση των εκτυπωμένων μεμβρανών εντός 15 εργάσιμων ημερών στα γραφεία της Γραμματείας 

του Τμήματος Νομικής

- Στην συνολική αξία, όπως αυτή θα καθοριστεί, συμπεριλαμβάνονται και τυχόν διορθώσεις σε 

περίπτωση λάθους οποιουδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και εγγύηση αντικατάστασης σε 

περίπτωση φθοράς, καταστροφής ή απώλειας. Η παράδοση των διορθωμένων μεμβρανών θα γίνεται 

εντός 24 ωρών στα γραφεία της Γραμματεία του Τμήματος  
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Προς: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Στοιχεία του υποψηφίου : 
     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….… 
     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    
     Διεύθυνση: ……………………………………..……………………………………… 
     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  
     e-mail: ……………………….……………………………  

Για την Διαδικασία με «Απευθείας Ανάθεση»:
«Εκτύπωσης μεμβρανών πτυχίων και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων αποφοίτων 

του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (με 
ΦΠΑ)

Εκτύπωση 
Μεμβρανών

44176000-4 
(μεμβράνες)

770

ΣΥΝΟΛΟ




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 03/09/2021
Α. Π.: ΔΠΘ/ΝΟΜ/463/28
Ημ/νία: 02/09/2021
	AkrivesAntigrafo: 


