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ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(ΕΑΔIΠ - ΕΜΠ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΘ 501, ΛΑΥΡΙΟ, 19500 – τηλ.. (+30 )22920 27581 -http://www.ltcp.ntua.gr - e-mail: info@ltcp.ntua.gr

Λαύριο, 6/10/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
«Για την Κατασκευή και Προμήθεια αναμνηστικών, δώρων και άλλων αντικειμένων του

ΕΜΠ»

H ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ έχει αναλάβει την κατασκευή, προμήθεια και διάθεση χονδρική ή/και λιανική
δωρεάν ή με αντάλλαγμα και μέσω διαδικτύου αναμνηστικών ειδών και δώρων με επ΄
αυτών το έμβλημα, το σήμα ή/και τα σύμβολα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού η ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την κατασκευή και προμήθεια των κάτωθι ειδών
με το σήμα του ΕΜΠ, Προμηθέας - Πυρφόρος:

α/α Περιγραφή Τεμάχια

1
Μάσκα πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα χρώματα με μονόχρωμη
εκτύπωση του σήματος του ΕΜΠ

200

2

Σακίδιο πλάτης σε διάφορα χρώματα με ή χωρίς θήκη για laptop με ή
χωρίς εξωτερική θήκη με φερμουάρ και με μονόχρωμη εκτύπωση του
σήματος του ΕΜΠ στην μπροστινή όψη

75

3
Φορητό φορτιστή (powerbanks) σε διάφορα χρώματα χωρητικότητας
4.000 mAh και άνω, με μονόχρωμη εκτύπωση ή με χάραξη laser του
σήματος του ΕΜΠ σε ένα σημείο

100

4
Μίνι USB Flash drive από αλουμίνιο χωρητικότητας 32GB με χάραξη
laser του σήματος του ΕΜΠ σε ένα σημείο

100

5
Ετικέτα αποσκευής από αλουμίνιο με χάραξη laser του σήματος του
ΕΜΠ σε ένα σημείο

50

6
Μπουκάλι θερμός σε διάφορα χρώματα με μονόχρωμη εκτύπωση του
σήματος του ΕΜΠ

50

7
Ποτήρι θερμός σε διάφορα χρώματα με μονόχρωμη εκτύπωση του
σήματος του ΕΜΠ

50

8
Κορδόνι λαιμού για διάφορες χρήσεις δίχρωμο με εκτύπωση του
σήματος του ΕΜΠ και στις δύο πλευρές

250

9 Ομπρέλα Βροχής σπαστή σε διάφορα χρώματα με μονόχρωμη 50
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εκτύπωση του σήματος του ΕΜΠ σε ένα σημείο και στη θήκη

10
Υφασμάτινη κλειδοθήκη/μπρελόκ με εκτύπωση του σήματος του ΕΜΠ
και στις δύο πλευρές

250

11
Καπέλο τύπου τζοκεϊ βαμβακερό με ρυθμιζόμενο κλείσιμο με κέντημα
του σήματος του ΕΜΠ

100

12 Καρφίτσα πέτου με το σήμα του ΕΜΠ από επαργυρωμένο ορείχαλκο 100

13
Δερμάτινο πορτοφόλι με πυρογραφία του σήματος του ΕΜΠ σε ένα
σημείο

50

14
Δερμάτινη καρτοθήκη ή συνδυασμό δέρματος και μετάλλου με
πυρογραφία ή χάραξη laser του σήματος του ΕΜΠ σε ένα σημείο

100

15
Σημειωματάριο μικρό με γραμμές διαστάσεων Α5 με μονόχρωμη
εκτύπωση του σήματος του ΕΜΠ σε ένα σημείο

50

16
Σκουφί που θα φέρει το σήμα του ΕΜΠ με κέντημα - patch ραμμένο σε
ένα σημείο

100

17
Μηχανικό μολύβι σε διάφορα χρώματα με μονόχρωμη εκτύπωση του
σήματος του ΕΜΠ σε ένα σημείο

500

18 Μεταλλικό Στυλό (διαφόρων χρωμάτων) με μονόχρωμη εκτύπωση σε
ένα σημείο του σήματος του ΕΜΠ

250

19
Μολύβια χρωματιστά με γόμα με μονόχρωμη εκτύπωση του σήματος
του ΕΜΠ

1000

20
Μπλούζα μακό (Sol’s) σε διάφορα χρώματα, με εκτυπωμένο το σήμα
του ΕΜΠ στην μπροστινή όψη και το μανίκι.

300

21
Μπλούζα μακό (Sol’s) σε λευκό χρώμα, με εκτυπωμένο το σήμα του
ΕΜΠ στο στήθος και το μανίκι.

300

22
Μπλούζα μακό (Sol’s) σε λευκό χρώμα, με εκτυπωμένο το σήμα του
ΕΜΠ στην μπροστινή όψη κατακόρυφα και το μανίκι.

300

33
Φούτερ (Sol’s) σε διάφορα χρώματα, με κεντημένο το σήμα του ΕΜΠ
στο στήθος.

400

24
Ντοσιέ υφασμάτινο με φερμουάρ διαστάσεων Α4 με laser σε ένα
σημείο του σήματος του ΕΜΠ

100

Όλα τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να μην φέρουν το παραμικρό
ελάττωμα.
Όλα τα είδη του ανωτέρω καταλόγου πρέπει να συνοδεύονται από συσκευασίες υψηλής
ποιότητας και αισθητικής.
Δύναται να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση ειδών του ανωτέρω καταλόγου κατόπιν
προτάσεως τους προμηθευτή και σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ. Δύναται επίσης να
μεταβληθεί ο αριθμός των τεμαχίων ειδών του καταλόγου κατόπιν συνεννόησης. Τέλος η
σύμβαση προμήθειας δύναται να επεκταθεί έως τη συνολική αξία των 30.000€ πλέον ΦΠΑ..
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Η συνολική αξία προμήθειας των ανωτέρω ειδών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών
αρχομένης από την πρώτη επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ (www.ltcp.ntua.gr) ή όπου αλλού κρίνει
απαραίτητο ο Διευθυντής αυτής και συγκεκριμένα έως τη δωδεκάτη (12) μεσημβρινή της
13ης Οκτωβρίου 2021. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στα e-mail:
info@ltcp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr. Ο προσφέρων επικοινωνεί ο ίδιος για την
επιβεβαίωση της λήψης της προσφοράς του, η οποία (επιβεβαίωση) παρέχεται σε αυτόν με
απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο την συμφερότερη για την ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, από την
Επιτροπή Αξιολόγησης-Επιλογής Προσφορών, η οποία θα οριστεί από τον Εκτελεστικό
Σύμβουλο για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η σχετική διαδικασία απαιτεί τη σύνταξη
πρακτικού αξιολόγησης και την έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ.
Η ανάθεση διενεργείται από τον Εκτελεστικό Σύμβουλο με την σύναψη σχετικής σύμβασης.
Το σύνολο των ανωτέρω ειδών πρέπει να παραδοθεί στην ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ εντός τριών (3)
μηνών από την επομένη της υπογραφής της προβλεπόμενης σύμβασης ανάθεσης.
Η παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τη μόνιμη τριμελή Επιτροπή
Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών & Έργων της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, η οποία εξετάζει εάν η
σύμβαση εκτελέστηκε καλώς. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε καλώς όταν:

i. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε δεν υπολείπεται
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

ii. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
iii. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
iv. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω Επιτροπή Παραλαβής αποφανθεί ότι η σύμβασης
εκτελέστηκε καλώς, προβαίνει στην οριστική παραλαβή της προμήθειας, συντάσσοντας και
υπογράφοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ότι μέρος ή το σύνολο αυτών που παραδίδονται
εμπρόθεσμα από τον προμηθευτή δε συμφωνούν με τους όρους της σύμβασης, τα
απορρίπτει και καλεί τον προμηθευτή μέσα σε ορισμένη προθεσμία να παραδώσει άλλα ή
να αντικαταστήσει αυτά που έχουν απορριφθεί. Αν η προθεσμία περάσει άκαρπη η
Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι
απόρριψης με πλήρη αιτιολόγηση. Στο ίδιο πρωτόκολλο γνωματεύει αν τα είδη είναι
ακατάλληλα στο σύνολο ή για μέρος αυτών για την EΑΔΙΠ-ΕΜΠ ή αν τα είδη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από την EΑΔΙΠ-ΕΜΠ και στην περίπτωση αυτή αναφέρει την έκπτωση του
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προμηθευτή και την ανάλογη μείωση της αξίας της προμήθειας ή την ολική ή μερική
κατάπτωση της εγγυοδοσίας εάν έχει καταβληθεί σχετική. Κατά τη σύνταξη του
πρωτοκόλλου ειδοποιείται ο προμηθευτής και αν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3)
ημερών δεν παρουσιασθεί ή δε δέχεται να υπογράψει το πρωτόκολλο απόρριψης, αυτό
υπογράφεται μόνο από την Επιτροπή Παραλαβής και κοινοποιείται στον Εκτελεστικό
Σύμβουλο της EΑΔΙΠ-ΕΜΠ σαν αρμόδιο όργανο που υπέγραψε τη σύμβαση. Ο
προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε άλλη πιθανή ζημιά που έγινε
στην EΑΔΙΠ-ΕΜΠ σε περίπτωση ματαίωσης της προμήθειας από υπαιτιότητά του.
Αντιρρήσεις του προμηθευτή για την απόρριψη των συμβατικών ειδών ή για επιβλητέα
έκπτωση υποβάλλονται εγγράφως στην EΑΔΙΠ-ΕΜΠ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία των
οκτώ (8) ημερών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου απόρριψης και εξετάζονται από το
ΔΣ της EΑΔΙΠ-ΕΜΠ.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας δεν προβλέπεται η κατάθεση
προκαταβολής στον επιλεγέντα προμηθευτή με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
ανάθεσης. Η αποπληρωμή - εξόφληση της σύμβασης/προμήθειας μπορεί να γίνει
τμηματικά και θα πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την οριστική
παραλαβή της προμήθειας (ή τμήματος αυτής), κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω αλλά και
στην σχετική σύμβαση που θα συνομολογηθεί.

Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 210 7721805 & 22920 25316 (κ.
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος).


