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Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης – προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 

του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο και κωδικό 

«31100917»,«ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2017-2019 - 

[ΜΤ-0009-17]»)». 

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): «55520000-1». 

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι η ακόλουθη:  

Έτος Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ 

… …. 64-02 

 

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό τους τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές και η 

συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ποσό των «2.481,58€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24% και 13%». 

Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα: 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι 

Διεξαγωγή εκδήλωσης  με επισιτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο αποφοίτησης  του 

Τμήματος Μερικής Φοίτησης (20η Σειρά), στις 15 Ιουλίου 2021, για 73 

συμμετέχοντες. 

 

  
 
 
 

 
Ημ/νία : 02/07/2021 

   Αρ. Πρωτ. : 31000917/24632-19 
   ΠΡΟΣ : ΞΕΝΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

     
     
     
  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με 

τίτλο «Διεξαγωγή εκδήλωσης  με επισιτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο 

αποφοίτησης  του Τμήματος Μερικής Φοίτησης (20η Σειρά), στις 15 Ιουλίου 

2021, για 73 συμμετέχοντες» στο πλαίσιο του Έργου με  τίτλο 

«ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 

2017-2019 - [ΜΤ-0009-17]»και κωδικό «31000917». 
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Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας:  

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο  Ο.Π.Α 

 

Κατάθεση προσφορών:  

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «07/07/2021» και ώρα 24:00. 

Ημερομηνία & Ώρα Αξιολόγησης εμπρόθεσμων προσφορών: «08/07/2021» και ώρα 10:00 

π.μ. 

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου «imba@aueb.gr», με θέμα:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια «Διεξαγωγή εκδήλωσης  με επισιτικές υπηρεσίες 

στο πλαίσιο αποφοίτησης  του Τμήματος Μερικής Φοίτησης (20η Σειρά), στις 15 

Ιουλίου 2021, για 73 συμμετέχοντες» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 

«31000917» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 

2017-2019 - [ΜΤ-0009-17]». 

Ο Ε.Υ. γνωστοποιεί, αμελλητί, το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα στο διαχειριστή του Έργου, 

στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, 

σε μορφή PDF, (η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, 

ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

οικονομικής προσφοράς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Α/Α 

Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1 
Διεξαγωγή εκδήλωσης  με 

επισιτικές υπηρεσίες στο 

πλαίσιο αποφοίτησης   
   

2     

3     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Α/Α 

Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  24% & 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 2.481,58€ 

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα 

πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF:  

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτει το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα κατά την ημερομηνία υποβολή προσφορών 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.). 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από 

τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται 

ότι:  

I. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 

όπως ισχύει. 

II. Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργαζομένων και εργοδοτών) που 

αφορούν τις εισφορές κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης. 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα και τον 

Επιστημονικώς Υπεύθυνο, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται).  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως 

στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2017-2019 - [ΜΤ-0009-17]» 31100917» (στοιχεία επικοινωνίας 

«imba@aueb.gr»). 

 
 

 

Ο 

  Επιστημονικά Υπεύθυνος 

 

Καθηγητής SODERQUIST ERIC-KLAS  
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ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ 

  

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΠΑ 
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