
 
 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Κτήριο Παπαστράτος, 38221, Βόλος, τηλ επικ.:24210,74378-74641 

 
Βόλος, 18/02/ 2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3546 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Κάρολος Ογλ» 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται 
να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού 
Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την εκτύπωση του βιβλίου 
«Κάρολος Ογλ» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εκτύπωσης, να υποβάλουν έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό. 

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εκτύπωση βιβλίου με τίτλο «Κάρολος Ογλ»: 

Τεχνικές προδιαγραφές:  

 Διαστάσεις βιβλίου: 17 x 24 cm, 4χρωμο 

 Αριθμός σελίδων: 612 σελ 

 Χαρτί εκτύπωσης: εσωτερικών 115 γρ. βέλβετ 4χρωμία 

 Χαρτί Εξωφύλλου: 350 γρ. βέλβετ με ματ πλαστικοποίηση 4χρωμο 

 Βιβλιοδεσία: ραφτό κολλητό 

 Αντίτυπα: 500 τεμάχια 

 Εκτύπωση: Οffset 

 Το πρωτότυπο υλικό των προς εκτύπωση βιβλίων θα δοθεί στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική 
μορφή από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης 30 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Οι τόμοι θα παραδοθούν στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συσκευασμένα σε σκληρά χαρτοκιβώτια, όπου έξω θα 
αναγράφεται ο τίτλος του βιβλίου και ο αριθμός των βιβλίων. Το κόστος μεταφοράς βαρύνει 
εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 



Με την ολοκλήρωση παράδοσης του συνόλου του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
επιστρέψει το πρωτότυπο υλικό. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής ενδείξεις: 

 Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου 

 Ταχυδρομική διεύθυνση 

 Τηλέφωνο 

 Fax 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με courier στην: 

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κτίριο Παπαστράτου Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 

1ος Όροφος Γραφείο 9 

Email: etap@uth.gr  

38221 Βόλος 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 

της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΘ στον 1ο όροφο του κτηρίου 

Παπαστράτου, Γραφείο 9, Αργοναυτών-Φιλελλήνων, στο Βόλο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και όσες 

παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., 

όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εν γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση 

στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

6. Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

συμφωνητικού και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση. 

7. Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση 
και αποδέχεται τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της 
πρόσκλησης. 

8. Η Εξόφληση θα γίνει με την παράδοση του έργου. 

 

 

mailto:etap@uth.gr


Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν το ύψος της 

οικονομικής προσφοράς, η απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, η επαγγελματική 

εμπειρία του προσφέροντος σε αντίστοιχες εκδοτικές- εκτυπωτικές εργασίες και η τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος.  

 

Απαραίτητα στοιχεία προσφοράς 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής στοιχεία: 

-Αναλυτική προσφορά τιμή με και χωρίς Φ.Π.Α. για την εκτύπωση στο σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών. 

- Ενδεικτικό κατάλογο αντίστοιχων εκδοτικών- εκτυπωτικών εργασιών.  

- Η προσφορά θα συνοδεύεται από δείγμα εργασίας ανάλογου περιεχομένου. Το δείγμα θα 
ληφθεί υπόψη κατά την τελική αξιολόγηση. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) ότι: "... τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή 
και ακριβή, ότι οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποδεκτοί και ότι 
δεσμεύεται για την τιμή και ότι θα τηρηθούν αυστηρά οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα 
".  

 

 

Για πληροφορίες επί των Τεχνικών Προδιαγραφών: 

Παπανώτας Στέφανος, 24210 41842, papanotas@uth.gr  

 

 

 

Για την Εταιρεία Αξιοποίηση και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 
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