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To Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με 
τίτλο «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (υποέργο 13) για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των 
ειδών ανά ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλέφωνο πληροφοριών: 25310 39621, Υπεύθυνη: Ιωάννα Καραπάνου) ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν την προσφορά τους στη Γραμματεία 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. είτε αυτοπροσώπως ή με κούριερ 
(Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) (secr@phyed.duth.gr) έως και την 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ως άνω 
τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις 12 Ιουνίου 2020 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο της Γραμματείας, κτίριο ΤΕΦΑΑ.

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1:

Α/Α Είδος Είδος/Υπηρεσία προς 
προμήθεια Τεχνικές Προδιαγραφές Τεμάχια

Κόστος/ 
Τεμάχιο 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

Συνολική 
αξία 

(χωρίς 
ΦΠΑ)

Συνολική 
αξία (με 

ΦΠΑ)

1 Πλαστικό χρώμα
Πλαστικό χρώμα 
εσωτερικών χώρων (με 
χρώμα) δοχείο 10 λίτρων

11 48 528,00 654,72

2 Ακρυλικό αστάρι Ακρυλικό αστάρι δοχείο 10 
λίτρων 1 37 37,00 45,88

3 Ακρυλικός στόκος Ακρυλικός στόκος 
οικοδομών δοχείο 5 κιλών 5 9 45,00 55,80

4 Κόλλα πλακιδίων Κόλλα πλακιδίων σάκοι 20 
κιλών 2 13 26,00 32,24

636,00 788,64
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ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2:

Α/Α Είδος/Υπηρεσία 
Είδος : προς προμήθεια i Τεχνικές Προδιαγραφές

Στόρι σκίασης 
από αλουμίνιο 
(περσίδες)

Στόρι σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα μπλε 
αεροπορίας ή πρωσικό, σε τρία ανεξάρτητα 
τεμάχια διαστάσεων (πλάτος χ ύψος): α) 
72x190 cm, β) 70x190 cm, γ) 174x70 cm. 
Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης 

κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, καθώς 
και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με 
ράβδο.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο 
όσον αφορά τις διαστάσεις, όσο και τον τρόπο 
στερέωσης και τοποθέτησης.
Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, 
αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, 
ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το 
χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 
σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην 
τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με 
όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Το 
άνοιγμα κάθε στοριού θα είναι προς την πλευρά 
του κάθε τοίχου [α) αριστερά, β) δεξιά γ) 
αριστερά]. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και 
η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.

Κόστος/ 
Τεμάχι , Τεμάχιο , 

α ' (χωρίς
I ΦΠΑ)_ 1

3 45

Συνολι Συνολι 
κή αξία : κή αξία 
(χωρίς (με 
_ΦΠΑ)_ ΦΠΑ)_

135,00 167,40

135,00 167,40

1

τ

Ποοϋπολονισμός:
■ Επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (771,00 €) χωρίς ΦΠΑ
■ Εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (956,04 €) με ΦΠΑ 24%

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία ενενήντα (90) ημερών που αρχίζει από την κατακύρωση στον 
ανάδοχο.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηνήσει σε απόφαση απευθείας ανάθεσης 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 προμήθειας.
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 προμήθειας και την πηγή χρηματοδότησης.

Η Κοσμήτορας της Σχολής
Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Eleni 
Douda

Digitally signed 
by Eleni Douda 
Date: 2020.06.01 
12:58:21 +03'00'

Εσωτερική διανομή:
-Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών

Καθηγήτρια Ελένη Δούδα



Προς

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τομέα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στοιχεία του υποψηφίου:

Επωνυμία:.......................................................... ;...................................................

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:.............................................................. . .....................................

Διεύθυνση:..............................................................................................................

Αριθμό τηλεφώνου:.............................................................................................

e-mail:.....................................................................................................................

Για τη διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με «Απευθείας ανάθεση» :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια «Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων (υποέργο 13) για τις 

ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
* Οι τιμές αναγράφονται σε ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
Χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Υπογραφή/Σφραγίδα


