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ΘΕΜΑ:<<ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.>> 
 

 
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., έχοντας υπόψη τις κείμενες περί 

Δημοσίων Συμβάσεων Διατάξεις και τη σχετική απόφαση που λήφθηκε στην υπ’                   
αριθμ. 1190/16-12-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής 
Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την 
παροχή υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα έξι 
λεπτών (2.419,36€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 

 
Στο πλαίσιο της επικείμενης ημερολογιακής λήξεως του πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης και λόγω της αλλαγής του είδους 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της  (από υπηρεσίες εστίασης, σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης) σε 
μικρό μέρος μόνο των εγκαταστάσεων, υπάρχει η ανάγκη ανανέωσης ή τροποποίησης του 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

 
Η ΠΦΛ χρειάζεται τις εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες για την εκτίμηση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και εργασιών, την σύνταξη και κατάθεση τους στην αρμόδια 
υπηρεσία και έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 
 
Ο φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 10-1-2020 και ώρα 12:00 στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας και θα πρέπει να περιέχει: 

 αντίγραφο πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία, 

 αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και 

 σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης). 
 
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. δε φέρει καμία ευθύνη για: 

 την ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων συμμετοχής μέχρι την παραλαβή τους, 
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 οποιαδήποτε καθυστέρηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην παράδοση των 
φακέλων συμμετοχής στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 
 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης ανάδοχος θα πρέπει κατόπιν έγγραφης 

ειδοποίησης να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τη σύνταξη 

των απαιτούμενων εγγράφων (αιτήσεις-μελέτη κλπ.) για την έκδοση του εν λόγω 
πιστοποιητικού. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, από την ημερομηνία 
κατάθεσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας στην υπηρεσία. 

Για την απαραίτητη αυτοψία των χώρων από τους ενδιαφερόμενους παρακαλούμε να 
επικοινωνείτε στο 2310-992616 με τον κ. Κοσμίδη Σταμάτη. 

 
 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

του Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του/Της…………………………………………………………………………………................................................... 
με έδρα τ…………………………….......................................... οδός..................................................... 

..........…………….…………………………   αριθμ………………..  Τ.Κ……………………… Τηλ……...…………………. 

Fax……………………………………email…......................................... 

Προς: Την «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.» 

Αφού έλαβα γνώση πρόσκλησης της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., για την 
ανάθεση των υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, καθώς και των 
συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της. 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας της 

Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.  

Η τελική οικονομική προσφορά είναι: 

Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. …….......................................... € 

Φ.Π.Α. 24 % ........................... € 

Συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. …………………….......................... € 

        

…………………………………………………………………………… 

(τόπος-ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΠΟΓΡΦΗ, 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: .......................................................... 

 


