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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για 

την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: «Εκτυπώσεις εντύπων» (Υποέργο 10)», (CPV 22820000-4), η  δαπάνη 

θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΔΠΘ έτους 2021 με αριθ. _ ΚΑΕ 4121-11-01  

ΑΑΥ 637), για την κάλυψη των αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην πόλη 

της Αλεξανδρούπολης με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 25510  30112 Υπεύθυνη : Ελένη Παπανικολάου, E_mail: 

(epapanik@admin.duth.gr). 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την  

τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Παιδαγωγικoύ Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131, ή και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  sεcr@eled.duth.gr.  

Παραλαβή προσφορών έως την Τρίτη 28  Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.   

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν  την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, στα γραφεία της 

Γραμματείας  του  Παιδαγωγικoύ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Νέα Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν εταιρίες ή προσωπικές επιχειρήσεις με αντικείμενο 

εργασιών ανάλογη με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης 

0009637211



 

υπηρεσίας/προμήθειας.  

Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή 

μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει 

διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των 

συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.  

Επίσης το ΔΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική πρόσκληση.  

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει τη σύμβαση μετά από 

ενημέρωση του αναδόχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

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. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΡΟΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

   
Ο Πρόεδρος ΠΤΔΕ, ΔΠΘ 

 
 
 

Αθανάσιος Καραφύλλης 
Καθηγητής 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
68131 ΝΕΑ ΧΗΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

  
 

«Εκτυπώσεις εντύπων» (Υποέργο 10)»,  

(CPV 22820000-4) 
 
 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

Α/Α Περιγραφή - Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Άθροισμα                   

(€) 

1 

Φάκελοι ορκωμοσίας με στοιχεία του 

Τμήματος 

Περιγραφή : Φάκελοι ορκωμοσίας 

φοιτητή 22x32cm με τα στοιχεία του 

Τμήματος 

τεμάχιο 200 1,5 

300,00 

2 

Αυτοκόλλητα φάκελα αλληλογραφίας 

λευκά με το λογότυπο του ΠΤΔΕ (Α4) 

Περιγραφή : Αυτοκόλλητα φάκελα 

αλληλογραφίας λευκά με το λογότυπο 

του ΠΤΔΕ (Α4)-έγχρωμο 

τεμάχιο 400 0,50 

200,00 

3 

Αυτοκόλλητα φάκελα αλληλογραφίας 

λευκά με το λογότυπο του ΠΤΔΕ  Α5 

Περιγραφή : Αυτοκόλλητα φάκελα 

αλληλογραφίας λευκά με το λογότυπο 

του ΠΤΔΕ (Α5)-έγχρωμο 

τεμάχιο 150 0,45 

67,50 

4 

Αυτοκόλλητα φάκελα αλληλογραφίας 

λευκά με το λογότυπο του ΠΜΣ 

Περιγραφή : Φάκελα αυτοκόλλητα 

αλληλογραφίας 11x23 λευκά με το 

λογότυπο του ΠΤΔΕ - έγχρωμο 

τεμάχιο 200 0,40 

80,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 647,50 

  Φ.Π.Α. 155,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 802,90 

 

 
 

  



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Έντυπο Προσφοράς 
 

Προς: 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………..…….…(Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

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

Διεύθυνση:  ……………………………..…………………………… Αριθμός ……………………(Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

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

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

Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση” : 

 

«Εκτυπώσεις εντύπων»  (Υποέργο 10)  
(22820000-4) 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ %:      (          )    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ  

Φ.Π.Α 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   

 

 
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και των παραρτημάτων της. 

 
…………………………………. (Πόλη) ……/……./2021 

      

 υπογραφή/σφραγίδα     

 προμηθευτή     

 


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/5148/109
Ημ/νία: 22/09/2021
	AkrivesAntigrafo: 


