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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την 
«προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων εαρινού  
εξαμήνου  του ακαδημαϊκού έτους 2019-20» για τις ανάγκες των Τμημάτων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  
   

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε συνέχεια της αρ.10/43/3/ Μαρτίου  2020 απόφασης 

του Πρυτανικού Συμβουλίου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική 

προσφορά για την «Προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και  εκτύπωσης διδακτικών 

σημειώσεων»  για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με 

τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ I: Τεχνικές προδιαγραφές  

 

Τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης-εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων για τις 

ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
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1. Τίτλοι διδακτικών σημειώσεων: ένδεκα (11) (συνημμένος Πίνακας ΙΙ) 

2. Συνολικός αριθμός σελίδων: 348.960 

3. Διαστάσεις: 17,5Χ25εκατ. 

Χαρτί 

Εξώφυλλα 170 γρ. Μανίλα ή αντίστοιχου είδους σε διάφορα χρώματα 

Εσώφυλλα 80γρ. χρώματος λευκό 

Βιβλιοδεσία: κολλητό 

4. Η παράδοση των διδακτικών σημειώσεων θα γίνει στις πόλεις του Δ.Π.Θ.: Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Αλεξ/πολη στα γραφεία των διδασκόντων. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το 
Τμήμα Εκδόσεων Δ.Π.Θ., (Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ.,  Τ.Κ. 67 100 ΚΙΜΜΕΡΙΑ 
ΞΑΝΘΗΣ), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από την κα Σοφία Καράκου τηλ. 2541079153 ή από 
την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www. supplies.duth.gr). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές –Πίνακας παραδόσεων 

Α/Α 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
(κατά προσέγγιση) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 

ΠΟΛΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. 100 170 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

2. 246 100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
3. 35 150 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
4. 350 200 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

5. 40 45 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

6. 427 250 ΞΑΝΘΗ 

7. 146 100 ΞΑΝΘΗ 

8. 74 100 ΞΑΝΘΗ 

9. 292 100 ΞΑΝΘΗ 

10. 215 300 ΞΑΝΘΗ 

11. 262 30 ΞΑΝΘΗ 



 
 

 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τον έντυπο  
φάκελο με την προσφορά τους,  στο Τμήμα Εκδόσεων Δ.Π.Θ., (Κτίριο Βιβλιοθήκης, 
Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67 100 ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ), ή ηλεκτρονικά στο email 
skarakou@admin.duth.gr μέχρι την Δευτέρα   16/03/2020 και ώρα 10:00 μ.μ 

 

Ο φάκελος της Προσφοράς θα αναγράφει τα εξής:  

 

Προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα Εκδόσεων Δ.Π.Θ. 

Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ. 
Τ.Κ., 67 100 Κιμμέρια Ξάνθης 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«Προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών 
σημειώσεων» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-20 

 

 

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  Γραφείο  του Τμήματος Εκδόσεων Δ.Π.Θ. στη 
Ξάνθη, την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή 
υπηρεσιών έκδοσης  με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
εκ των προμηθευτών υπηρεσιών έκδοσης των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 

Οικονομική προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά 
με τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Στην προσφορά του ο 
υποψήφιος θα αναφέρει ότι θα παράσχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Πίνακα Ι & ΙΙ.  
 
Προϋπολογισμός του έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
4.056,77€ με το Φ.Π.Α.  (Αναλυτικά 3827,14 ευρώ +229,63 ευρώ ΦΠΑ 6%) 
 

Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά (Πίνακας ΙΙΙ) 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. (Η υποχρέωση της μη 
συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/2016 αφορά αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (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.) 

• Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με 
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το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

• Αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της 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. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

4. Οικονομική προσφορά του προμηθευτή σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Πίνακας ΙΙΙ). 

 

Η συμμετοχή στη διαδικασία οδηγεί σε σύναψη σύμβασης προμήθειας. Το ΔΠΘ 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 

πρόσκληση. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών 

σημειώσεων δίνεται προθεσμία τριάντα  (30) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η παράδοση της συνολικής ποσότητας θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της 

προμηθεύτριας εταιρίας στο ΔΠΘ στις πόλεις της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της 

Αλεξανδρούπολης. 

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. 

 
Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της στην ιστοσελίδα του 

Δ.Π.Θ. (www. supplies.duth.gr). 

 
 
 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 
Φώτιος Μάρης 
Αν. Καθηγητής 

 



 
 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

Για την Διαδικασία με “Απευθείας ανάθεση” : 

«Προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις 
ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινού  

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 

 

Επωνυμία: ………………………..……………………..………… 

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

Διεύθυνση: ………………………………………..…..…………. 

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

e-mail: ……………………….……………………….…………..… 

 

 

 
     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (11 
ΤΙΤΛΩΝ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 6% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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