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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 5.000 τετραδίων με εκτυπωμένο το 
λογότυπο του Πανεπιστημίου και 12.000 αυτοκόλλητων ετικετών για την 
κάλυψη των αναγκών των κατατακτήριων εξετάσεων φοιτητών. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των τετραδίων ανέρχεται στο ποσό των 
2.500,00 με ΦΠΑ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ετικετών ανέρχεται στο ποσό των 
500,00 με ΦΠΑ 
 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 1261.Α. για τις ετικέτες και 0891.04 για τα τετράδια) 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και 
την Τετάρτη 2-12-2020 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: 
cmaheras@ad.auth.gr 
 
Οι προσφορές θα είναι ξεχωριστές για τετράδια και ετικέτες. 
 
Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, οι κρατήσεις υπέρ 
τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο της προσφοράς, ανάλογα με 
το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δείγμα των τετραδίων και των 
ετικετών από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. 
 
Μετά την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει: 
Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ τόσο 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά το χρόνο υποβολής τους 
στο πλαίσιο της κατακύρωσης. Εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έκδοσης 
εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο 
νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι 
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εκπρόσωπος/οι, έκδοσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν την 
υποβολή του.  
Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για 
την επεξεργασία από την Υπηρεσία και κοινοποίηση σε συνυποψηφίους 
στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προμήθεια, τα οποία περιέχουν 
προσωπικά δεδομένα. 
 
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 


