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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   12 /2017 

 

Θέμα:  

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή, την μεταφορά και την αποθήκευση 
επικίνδυνων αποβλήτων που σχετίζονται με τους εργαστηριακούς πειραματισμούς του ΤΕΙ 
Ηπείρου». 
 

 
 
 Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014). 

3. Το Ν. 4013/2011, για τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-11-2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

8. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/10-07-2007/τ.Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 
9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22.11.2010/τ.Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10. Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 

28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής 
Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 

11. Την υπ. αριθμ. 3/26.03.2013 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: 
«Εξουσιοδότηση για τη διαδικασία δαπανών του Ιδρύματος».  

Άρτα,  1 13/07  /2017 

Αριθ. Πρωτ.: Φ23/3451 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 

Σάββας Απόστολος 

26810 50024            26810 76404 

asavvas@teiep.gr 

www.teiep.gr 
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12. Την με αριθμ. 308/06.04.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΥΔΕ : 648 (ΑΔΑ: 
Ω6ΕΡ4691ΟΙ-9ΥΗ). 

13. Το με αριθμ. 09/07.04.2017 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΠ174691ΟΙ-

Α31). 

14. Το N. 1650/86(ΦΕΚ Α΄160/16-10-86) για την προστασία του περιβάλλοντος. 

15. Το Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. 

16. Τον Κανονισμό της ΕΟΚ αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1-2-1993 σχετικά με την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό και της 

κοινότητας καθώς και  κατά τη είσοδο και έξοδό τους. 

17. Την Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ Β’791/30-06-06) Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

18. Την Η.Π. 13588/725(ΦΕΚ Β’ 383/28-03-06) Μέτρα και περιορισμοί για τη διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

19. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου : “ για την συλλογή, την μεταφορά και την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που 

σχετίζονται με τους εργαστηριακούς πειραματισμούς του ΤΕΙ Ηπείρου”. 

 Προϋπολογισμός: 2.016,13 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 2.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/12/2017 με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι 
31/12/2018 με σύμφωνη γνώμη των δύο μερών. 

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ   ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΡΤΑ 
19/07/2017 Τετάρτη 10:00 

 
Το ΤΕΙ Ηπείρου: 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν φάκελο προσφοράς με σφραγισμένες τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές για  την συλλογή, την μεταφορά και την αποθήκευση επικίνδυνων 

αποβλήτων υλικών που σχετίζονται με τους εργαστηριακούς πειραματισμούς του ΤΕΙ Ηπείρου. Αυτά 

τα υλικά περιλαμβάνουν: 

Α. Απόβλητα γυάλινα ή αιχμηρά που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακές ασκήσεις και 

περιλαμβάνουν τα πλαστικά των χημικών που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά πειράματα, 

τα υλικά συσκευασίας αντιδραστηρίων που είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, σύριγγες, 
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βελόνες, τρυβλία καλλιέργειας, σκεύη ή περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε τοξικές ουσίες, 

κλπ και σε αυτά μπορεί να υπάρχει κανονική συχνότητα απομάκρυνσης πχ. διμήνου 

Β. Υλικά ζωικών και φυτικών ιστών, πιθανώς ανθρώπινα κύτταρα για τη Σχολή Επαγγελμάτων 

Υγείας βιολογικά υγρά, κυτταροκαλλιέργειες, απόβλητα από έρευνα, διάγνωση, 

πειραματισμούς, χωρίς να περιλαμβάνονται τα μολυσματικά υλικά, καθώς στο ΤΕΙ και στο 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων δεν υπάρχουν οι υποδομές για προσέλευση τέτοιων υλικών, που 

η συχνότητα παρουσίας τέτοιων υλικών εξαρτάται από τα πειραματικά δεδομένα των 

εργαστηρίων του Τμήματος και κατά μέσο όρο η παραγωγή και απομάκρυνση αγγίζει τους 

τρεις-τέσσερις μήνες. 

Γ. Χημικές ουσίες που αποτελούνται ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες εργαστηριακών ασκήσεων 

όπως υδροχλωρικό οξύ, μεθανόλη, διαλύματα αμμωνίας, αντιδραστήρια χρώσης κυττάρων, 

αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας, εξετάσεων real time PCR, διαλύτες, τα οποία και 

διαχωρίζονται σε ενεργά χημικά δηλαδή αυτά που μπορούν να κάνουν χημική αντίδραση εάν 

συνευρεθούν με άλλα και πρέπει να είναι μόνα τους στον κάδο απόρριψης και στα μη ενεργά 

όπου μπορούν να μπουν σε κοινό κάδο. 

Οι εργασίες παραλαβής και μεταφοράς θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο τα εξής:  

 H παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου με ευθύνη 
της αναδόχου εταιρείας με δικά της μέσα. 

 Τα απόβλητα θα είναι συσκευασμένα σε πιστοποιημένες κατά UN συσκευασίες (βαρέλια 
τουλάχιστον 60 λίτρων για στερεά και μπιτόνια τουλάχιστον 25 λίτρων για υγρά) τα οποία 
θα προμηθεύσει δωρεάν η ανάδοχος εταιρεία.  

 Για τη μεταφορά θα γίνεται σήμανση και ασφάλιση των αποβλήτων όπως προβλέπονται 
από τις διεθνείς συμβάσεις για τις μεταφορές. 

 Η αποθήκευση θα γίνεται σε σταθμό αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και θα 
αποστέλλεται στο ΤΕΙ Πιστοποιητικό Παραλαβής Αποβλήτων από την ανάδοχο εταιρεία.  

 Η εξαγωγή των αποβλήτων από τη χώρα εάν γίνει, θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις, σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις της Ε.Ε. 

 Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή των υλικών  θα αποστέλλεται στο ΤΕΙ 
Ηπείρου Πιστοποιητικό τελικής διάθεσης. 
 

Επίσης καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών παραλαβής, η ομάδα εργασίας της αναδόχου εταιρείας, 
υπο την καθοδήγηση έμπειρου Χημικού Μηχανικού, θα είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που προβλέπεται για τα απόβλητα εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την ασφάλεια τόσο 
των εργαζομένων της όσο και του προσωπικού και των φοιτητών του Ιδρύματος. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη, να μην φέρει ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις που 
μπορούν να βάλουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα του πλειοδότη. 
Να αναγράφεται καθαρά η ακριβή διεύθυνση του πλειοδότη, το τηλέφωνο, FAX, e-mail, τα στοιχεία 
ταυτότητάς του, καθώς και το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκει. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς. 
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί 
έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον 
ενδιαφερόμενο. 

ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 
ΑΡΤΑ Τ.Κ. 47132 

Τ. Θ. 110 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ.  12/2017 
«για την συλλογή, την μεταφορά και την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που σχετίζονται 

με τους εργαστηριακούς πειραματισμούς του ΤΕΙ Ηπείρου». 
 Ημερομηνία διενέργειας διαδικασίας: 19.07.2017 και ώρα 10:00 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 
  

 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου  (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις προσωπικών 

εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο 

του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, του ιδίου και του 

προσωπικού του) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

 

 Τεχνική Προσφορά 

Στην τεχνική προσφορά : 

     Θα αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία για τη πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής, 

μεταφοράς και αποθήκευσης των επικίνδυνων υλικών. 

Επίσης θα περιλαμβάνονται : 

- Άδεια συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο από το 

ΥΠΕΚΑ. 

-  Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα αποθηκεύονται προσωρινά στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας, θα πρέπει αυτή να καταθέσει σχετική άδεια λειτουργίας της 

εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων από την κατά 

περίπτωση αρμόδια αρχή.  

-  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας προσωρινής αποθήκευσης 

των επικίνδυνων αποβλήτων. 

- Ο Προσφέρων υποχρεούται, με ποινή απόρριψης της προσφοράς του, να δηλώσει στη 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα επεξεργασθεί το τελικό προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. 

-  Σε περίπτωση τελικής διαχείρισης των ΕΑ από τον ανάδοχο εντός της χώρας, ο προσφέρων 

πρέπει να επισυνάψει α) Άδεια λειτουργίας και β) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας επεξεργασίας τους. 

-  Σε περίπτωση τελικής διαχείρισης των ΕΑ στο εξωτερικό, ο προσφέρων πρέπει να 

επισυνάψει α) έγγραφα που να βεβαιώνουν την ύπαρξη συνεργασίας με εγκατάσταση του 

εξωτερικού για την εκτέλεση της συγκεκριμένης ανάθεσης και β) Άδεια συλλογής-

μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ που να προβλέπει τη δυνατότητα 

διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων, σε ισχύ για τα εν λόγω ΕΚΑ. γ) η σχετική 

έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ για διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων με τα εν 

λόγω ΕΑ.  

-  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

να αναφέρεται ότι ο ανάδοχος α) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση 

των πιστοποιητικών τελικής καταστροφής, β) ότι κατέχει σχέδιο αντιμετώπισης 

περιστατικού έκτακτης ανάγκης, γ) ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης 

τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και των διατάξεων που διέπουν 

τους δημόσιους διαγωνισμούς.  

- Βεβαίωση ασφάλισης από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο μεταφοράς μέχρι 

το χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντος.  

-  Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει στην προσφορά πιστοποιημένο α) σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας, β) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και γ) σύστημα διαχείρισης 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

Οικονομική προσφορά 

Ο προσφέρων θα συμπληρώσει στο έντυπο οικονομικής προσφοράς την προσφερόμενη τιμή ανά 
φορτίο κιλών μαζί με τα μεταφορικά ανά παραλαβή.  Στις παραπάνω προσφερόμενες τιμές θα 
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περιλαμβάνονται όλες οι, υπέρ τρίτων, νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
ανάθεση και τη μεταφορά της προσφερόμενης Υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α.  
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται: α) Η σύνταξη όλων των απαραίτητων τεχνικών 
εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων των απαραίτητων από τη Νομοθεσία εγγράφων αδειών και 
εγκρίσεων για τη διαχείριση και διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων. β) Όλα τα απαραίτητα 
υλικά, οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των εργασιών. γ) Έλεγχος της 
υπάρχουσας συσκευασίας, ανα συσκευασία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για τη 
μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. δ) Σήμανση, φόρτωση, μεταφορά, τελική διάθεση και χορήγηση 
απαραίτητου πιστοποιητικού διάθεσης. ε) Ασφάλιση από την έναρξη των εργασιών και για όλο το 
στάδιο μεταφοράς μέχρι το χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης , η δε 
ισχύς τους μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής και αποδοχής του 
υποψηφίου. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ………. ΚΙΛΩΝ 

ΑΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΕΞΤΡΑ ΚΙΛΩΝ 

ΑΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    

 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 
Αποκλείεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά, 
σε οποιονδήποτε τρίτο. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών 
του Δημοσίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών  
του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050024. 
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου θα επιλύεται από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας. 
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr . 
 
 
Εσωτερική Διανομή:   

1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών 
Προέδρων & Γραμματέα. 

2. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & 
Αρχείου.  

3. Τμήμα Προμηθειών. 
4. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. 
 

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου  

 

 

 Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 

http://www.teiep.gr/
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