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Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

ζρρεσ, 05/07/2017 
     Α.Π.:      2195 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Τ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α    

 
Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1) To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16) : Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και ειδικότερα ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118 

«Απεςθείαρ ανάθεζη», 

2) Σθν αρικμ.202/21/29-5-2017 απόφαςθ υνζλευςθσ του ΣΕΙ ΚΜ με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ 
αρικμ.200/20/23-5-2017 προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ υνζλευςθσ με κζμα «Σροποποίθςθ 
τθσ υγκρότθςθσ τθσ υνζλευςθσ του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

3) Σο αίτθμα προμικειασ αγακοφ με αρικμ. πρωτ.:2017/23-06-2017,  

4) Σθν πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με Α/Α 218/23-06-2017, 
 
Καλεί τουσ ενδιαφερομζνουσ για τθν υποβολι προςφοράσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ αναδόχου 
για τθν εκτζλεςθ τθσ «Προμικειασ δφο (2) γνιςιων toner», για τθν εξυπθρζτθςθ των 
αναγκϊν  του Σμιματοσ Προςωπικοφ του Ιδρφματοσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ διακοςίων  
δζκα  ευρϊ  (210,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ ,(κακαρό ποςό 169,35€ + Φ.Π.Α 24%). 
Θ δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, ΚΑΕ 
14.1439.01.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

1)  Αντικείμενο τθσ προμικειασ (CPV: 30125110-5 Σόνερ για εκτυπωτζσ λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεομοιοτυπίασ) 

Αντικείμενο είναι θ προμικεια δφο (2) γνιςιων toner», για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν 
του Σμιματοσ Προςωπικοφ   του Ιδρφματοσ . 

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια αγακών: 

Α/Α Περιγραφι Ποςότθτα 

1 Toner HP N0 12A Black Q2612A (αυκεντικά) 2 
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Τα προσ προμήθεια είδη θα παραδοθοφν  ςτο Τμήμα Προςωπικοφ  του ΤΕΙ Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ (Τζρμα Μαγνηςίασ, Τ.Κ. 62124, Σζρρεσ). Υπεφθυνη παραλαβήσ Κα Κοφτρη 
Αθαναςία. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Σο χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω ηθτουμζνθσ προμικειασ κα είναι από τθν κοινοποίθςθ 
ςτον ανάδοχο και για χρονικό διάςτθμα δφο (2) θμερϊν. 

Για κζματα που αφοροφν τα προσ προμικεια είδθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν κα Κοφτρθ Α. τθλ. (2321049111) (email: 
tp@teicm.gr). 

2)  Φάκελοσ Προςφοράσ 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Σμιμα Διοικθτικισ 
Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Σζρμα Μαγνθςίασ, ζρρεσ), 
μζχρι και τθν: Σρίτθ 11.07.2017   και ϊρα 10:00 πμ. 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

 

«ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ»  (Πλιρθσ Επωνυμία,  Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ,  
τθλζφωνο, fax, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 
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Για τθν «Προμικεια δφο (2) γνιςιων toner» 

 για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Προςωπικοφτου Ιδρφματοσ. 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.)  Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Σρίτθ 11.07.2017  και ϊρα 10:00 πμ. 

 
Να μθν ανοιχτεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο 

 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ  αρχισ,  από  το  οποίο  να  προκφπτει  ότι  ο  προςφζρων 
 είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

 Πιςτοποιθτικό από  το  οποίο να  προκφπτει ότι  ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από 
το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 80 του Ν. 
4412/12 .  
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Θ υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ δε 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα φμβουλου και όλων των μελϊν 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου).  

 

Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 

 
Ο Αςκϊν Κακικοντα Προζδρου 
του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΤΙΑΔΗ 
Κακθγθτισ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: κα Κοφτρθ Ακαναςία  τθλ. (2321049111  (email: tp@teicm.gr). 

 Σμιμα Προςωπικοφ 
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