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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, σε συνέχεια της αρ. 9/21/30-05-2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

(αριθμ.πρωτ. 04/06/2019 - ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/53392/1534), καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να 

καταθέσουν προσφορά για την «Εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ» με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς 

από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Νέα 

Χηλή, Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-14.00) 

[Υπεύθυνες: κ.κ. Ελένη Παπανικολάου και Χριστίνα Δημητριάδου (τηλ. 25510 30023 και 

30028)].  

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή 

να αποστείλουν το φάκελο με την προσφορά τους στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. (Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131) έως 

και την Παρασκευή, 12/7/2019 και ώρα 10.00π.μ. (ημερομηνία παραλαβής προσφορών από τη 

Γραμματεία). 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

έξι (6) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Κάθε 

προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις 15/07/2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΔΠΘ (Νέο Κτίριο, Ισόγειο της Σχολής Επιστημών Αγωγής) Νέα Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Εάν η αποσφράγιση δεν 

καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν εταιρείες ή προσωπικές επιχειρήσεις με 

αντικείμενο εργασιών ανάλογο με αυτό της παρούσας πρόσκλησης. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας 

ανάθεσης. Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή να μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 

των συμμετεχόντων, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 

Επίσης, το ΔΠΘ δεν δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. 
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Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη 

σχετική πρόσκληση. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με e-mail ή 

fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 

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 κα 

την πηγή χρηματοδότησης. 

 

Προϋπολογισμός: Δαπάνη συνολικού ποσού δύο χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (2.046,00€) 

(Αναλυτικά 1.650,00€ + 396,00€ ΦΠΑ 24%). 

 

Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφει τα εξής: 

Προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Νέα Χηλή, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη 

 

 

Στοιχεία του υποψηφίου:  

Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…  

  Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ………………… / ………………………………………………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………  

  Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

  e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

«Εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής  

Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ» 

 

Υπεύθυνη: Παπανικολάου Ελένη 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 

 

 

Ο Πρόεδρος  

του Παιδαγωγικού Τμήματος 

 Δημοτικής Εκπαίδευσης  

του Δ.Π.Θ. 

 

 

Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης 

Συνημμένα 
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός και Τεχνικές Προδιαγραφές  
- Έντυπο Προσφοράς 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Α/Α 
Είδος 

Είδος/Υπηρεσία 
προς προμήθεια 

Τεχνικές Προδιαγραφές Τεμάχια 
Κόστος/Τεμ
άχιο (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία (Με 

ΦΠΑ) 

1 

Κόλλες εξετάσεων 

διαγραμμισμένες 

με λογότυπο 

Τμήματος  

Κόλλες αναφοράς ριγέ 80gr 

42x21 cm τυπωμένες με το 

λογότυπο του Τμήματος σε 

δεκάδες 

15000 0,05 750,00 930,00 

2 

Φάκελοι 

ορκωμοσίας με 

στοιχεία του 

Τμήματος  

Φάκελοι ορκωμοσίας φοιτητή 

22x32cm με τα στοιχεία του 

Τμήματος 

600 1,5 900,00 1.116,00 
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Έντυπο Προσφοράς 

 

«Εκτύπωση Εντύπων» για τις ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ» 

 

Προς:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Ν. Χηλή, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………  

     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     e-mail: ……………………….……………………………  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

Για τη Διαδικασία Προμήθειας με Απευθείας ανάθεση: «Εκτύπωση Εντύπων» για τις 

ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ»  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛ

Ο χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1. 1 
 

 
    

2. 2 
 

 
    

3.  
 

 
    

4.  
 

 
    

ΣΥΝΟΛΟ    
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