
   

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.)  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 
 

Ταχ. Δ/νση  

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο  

Fax 

E-mail 

: Άγιος Λουκάς, 65404 ΚΑΒΑΛΑ 

: E. Κεϊσίδου 

: 2510 462151 

: 2510 462352 

: work@teiemt.gr 

Καβάλα, 06/07/2018 

 

Αρ.Πρωτ.: 4099   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση 

προμήθειας διαφημιστικού υλικού και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της 

«Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 

400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κριτήριο επιλογής/ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» MIS 5000387, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)).  

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον 

προϋπολογισμό της πράξης και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της. 

 

Α. Πίνακας ειδών/υπηρεσιών προς προμήθεια 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΟΣΟ με 

ΦΠΑ (€) 

1 

Εκτύπωση 

Ενημερωτικού 

εντύπου Φορέα 

Υποδοχής 

Πρακτικής 

Άσκησης 

100 τεμ 

Διαστάσεις: 40 x28cm ανοιχτό, 20 x28cm κλειστό 

Χαρτί εκτύπωσης: 150gr Gardapat, Λευκό 

Εκτύπωση: 2 όψεων, Έγχρωμη  

Περιεχόμενο Εκτύπωσης: Λογότυπα (Γραφείου, 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ, ΤΕΙ ΑΜΘ), κείμενο 

 

2 

Εκτύπωση 

τριπτύχου 

Ενημερωτικού 

εντύπου Φοιτητή 

300 τεμ 

Διαστάσεις: 32x19 cm ανοιχτό, 10,7 x19 cm κλειστό 

Χαρτί εκτύπωσης: 150gr illustration 

Εκτύπωση: 2 όψεων, Έγχρωμη  

Περιεχόμενο Εκτύπωσης: Λογότυπα (Γραφείου, 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ, ΤΕΙ), κείμενο 

 

3 
Εκτύπωση Αφίσας 

Ημερίδας 48Χ33 
30 τεμ 

Διαστάσεις Αφίσας: 48,8cm x 33cm  

Χαρτί εκτύπωσης: αφισόχαρτο glossy 120 gr  

Εκτύπωση: 1 όψης, Έγχρωμη  

Περιεχόμενο Εκτύπωσης: Λογότυπα (Γραφείου, 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ, ΤΕΙ), κείμενο 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 400,00€ 

 



   

Β. Όροι:   

 Οι τιμές είναι δεσμευτικές μέχρι την παράδοση όλων των ειδών/υπηρεσιών της 

παρούσας πρόσκλησης.   

 Η προσφορά θα δοθεί με τιμή ανά Είδος/Υπηρεσία όπως αυτή αναφέρεται στον 

παραπάνω πίνακα Ειδών/Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου  

ΦΠΑ.  

 Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου, στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ του Ιδρύματος (κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης). 

 Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών θα γίνει μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχό τους και αφού προηγηθεί 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. Η πληρωμή επιβαρύνεται 

με κάθε νόμιμη κράτηση. 

 



   

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Οικονομική προσφορά η οποία θα αναφέρει: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ για την πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την 

Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού-Υπηρεσιών  

(Αρ. Πρωτ. 3053/16-06-2017), με «Απευθείας Ανάθεση» 
 

Ημερομηνία υποβολής …-07-2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………… 

ΑΦΜ:……………………………. ΔΟΥ………………………  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………..………………………………………. 

ΤΗΛ ……………….., FAX ……………….., EMAIL ………………………… 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : …………………………………………………. 

 
2. Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη σε απλή σελίδα σύμφωνα με το Παράρτημα 

της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ του Ιδρύματος (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης) ή να αποσταλούν 

με e-mail ή fax μέχρι τις 23-07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.                                                                           

 

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης ειδοποιεί 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι 

αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο 

εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η 

υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 2510 462151.             
 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης 

 

 

 

Νικόλαος Θερίου 

 


