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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,                                
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης  

Τηλέφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556                                                                                     Σέρρες, 07/06/2017 
Email               : prom@teicm.gr                                                                                Α.Π.:       1734 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Το με αριθμ. πρωτ.:400/13-02-2017, (ΑΔΑΜ:17REQ005798642 2017-02-14) αίτημα 
προμήθειας αγαθού, συνολικού προϋπολογισμού #1.600,00€# (CPV: 22213000-6/ 
Περιοδικά), 

2) Την με αριθμ. πρωτ.:402/13-02-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α:70/13-02-
2017, 

3) Την με αριθμ. 65/9/16-02-2017 (Θέμα 6ο) Απόφαση Συνέλευσης του Ιδρύματος, (ΑΔΑ: 
6Ρ76469143-3ΟΩ), 

4) Την με αριθμ. 134/15/23-03-2017 (Θέμα 12ο) Απόφαση Τροποποίησης Συνέλευσης του 
Ιδρύματος, (ΑΔΑ:ΩΥΣΡ469143-ΔΧΝ),  

5) Την με αριθμ. πρωτ.:402/13-02-2017 έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 
#1.600,00€# για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1259.01 του οικονομικού έτους 2017 για την δαπάνη 
συνδρομών ξενόγλωσσων περιοδικών για τη Βιβλιοθήκη του ΤΜ ΣΤΕ στο Κιλκίς, με 
Α/Α:70/13-02-2017 (ΑΔΑ:6ΕΜΨ469143-Σ6Ζ), 

6) Την αριθμ.1028/29-03-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΡΡΣ469143-2Ξ8, 
ΑΔΑΜ:17PROC005994304 2017-03-29) 

7) Την αριθμ.202/21/29-5-2017 απόφαση Συνέλευσης του ΤΕΙ ΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της 
αριθμ.200/20/23-5-2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση 
της Συγκρότησης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», και 

8) Την αριθμ.170/18/4-5-2017 (Θέμα 7ο) απόφαση Συνέλευσης του Ιδρύματος 
(ΑΔΑ:7559469143-ΓΩΟ) 

επαναπροκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 
ξενόγλωσσων περιοδικών πρόγνωσης μόδας - Συνδρομές έτους 2017», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πίνακα Ι ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας πρόσκλησης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ 
#1.600,00€# (καθαρό ποσό #1.509,43€# + Φ.Π.Α 6%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 1259.01. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 
«Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016. 
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1) Αντικείμενο της προμήθειας (CPV: 22213000-6/ Περιοδικά) - Τεχνικές προδιαγραφές 

Η προμήθεια αφορά τις συνδρομές ξενόγλωσσων έντυπων περιοδικών εκδόσεων 
πρόγνωσης μόδας - έτους 2017, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ένδυσης.  

Το χρονικό διάστημα της ζητούμενης προμήθειας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 
έως και 31-12-2017. 

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μάρθα Χριστοφορίδου 
τηλ. 23210 49265 & 49269 (email: marthalib@teicm.gr). 

 

Πίνακας Ι 

α/α Περιγραφή: 

Τίτλοι συνδρομών ξενόγλωσσων 
περιοδικών 

 

Εκδότης  

 

Έτος 

 

Ποσότητα  

Τύπος 
(τεμάχιο 

λίτρο, κιλό 
κ.λπ.) 

1.  Bloom: a view on flowers 

ISSN 1762-4576 

Mode Information GmbH  

2017 

 

2 

 

Τεύχη 

2.  WeAr Global Magazine 

ISSN 1813-7768 

 

Klaus Vogel 

 

2017 

 

4 

 

Τεύχη 

3.  View2 magazine 

ISSN 1872-6127 

Mode Information GmbH  

2017 

 

2 

 

Τεύχη 

4.  Showdetails: World 

ISSN 1974-0387 

 

Showdetails srl 

 

2017 

 

2 

 

Τεύχη 

5.  International Textile Report Mode Information GmbH  

2017 

 

4 

 

Τεύχη 

6.  Textile View magazine 

ISSN 1384-5306 

 

Mode Information GmbH 

 

2017 

 

4 

 

Τεύχη 

 

Ειδικοί όροι 

1. Χρόνος αποστολής τόμων/τευχών  

Ως μέγιστο χρονικό διάστημα αποστολής των έντυπων τόμων / τευχών των περιοδικών 
εκδόσεων από τον προμηθευτή στη Βιβλιοθήκη ορίζεται το ανώτατο ένας μήνας από 
την έκδοσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να μπορεί να 
αιτιολογήσει την καθυστέρηση στην αποστολή των τόμων / τευχών με γραπτές 
αναφορές, οι δε τόμοι / τεύχη των περιοδικών που εκδόθηκαν πριν την υπογραφή της 
σύμβασης θα πρέπει να αποσταλούν 30 ημέρες το αργότερο από την υπογραφή της.  

2. Διάρκεια συνδρομών  

Οι συνδρομές των περιοδικών συνήθως αρχίζουν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον 
Δεκέμβριο του ίδιου ημερολογιακού έτους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι 
συνδρομές αρχίζουν σε οποιοδήποτε μήνα ενός έτους και τελειώνουν τον αντίστοιχο 
μήνα του επόμενου έτους. Οι συνδρομές θα καλύπτουν το έτος (2017) και θα 
αφορούν όλα τα τεύχη των τίτλων της λίστας (Πίνακας Ι). 

mailto:marthalib@teicm.gr
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3. Επιβεβαίωση παραγγελιών  

3.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει στη Βιβλιοθήκη γραπτή 
επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης των παραγγελιών το ανώτερο εντός ενός μήνα 
από την ημερομηνία αποστολής τους από τη Βιβλιοθήκη στον προμηθευτή. 

3.2 Η μη εκτέλεση των παραγγελιών θα πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση με 
γραπτή ειδοποίηση του προμηθευτή στη Βιβλιοθήκη. 

4. Μεταφορά, αποστολή των τόμων / τευχών των περιοδικών εκδόσεων  

4.1 Η αποστολή των έντυπων τόμων / τευχών των περιοδικών εκδόσεων στις 
εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών (courier) κάθε μήνα για το σύνολο των τευχών που αναλογούν 
στον μήνα αυτό. 

4.2 Το δέμα θα πρέπει να συνοδεύεται από λίστα των τίτλων και αριθμών τόμων / 
τευχών που περιέχουν.  

4.3 Σε περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός 
δέματος ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με δικά του 
έξοδα τους τόμους / τεύχη των περιοδικών εκδόσεων που τυχόν θα χαθούν ή θα 
λείπουν. 

4.4 Τα έξοδα αποστολής των χαμένων κατά την μεταφορά δεμάτων, τόμων / τευχών 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 

4.5 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς τη Βιβλιοθήκη για 
κάθε αποστολή δέματος. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται είτε την ημέρα της 
αποστολής είτε την επομένη και θα περιλαμβάνει την ημερομηνία αποστολής 
του δέματος, καθώς και τη λίστα με τους τίτλους και την αρίθμηση των τόμων / 
τευχών που περιλαμβάνει το δέμα.  

4.6 Όλα τα τεύχη θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με τα βιβλιογραφικά 
στοιχεία του τεύχους. 

5. Ελλείποντα τεύχη (claims)  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη ροή των συνδρομών και να 
ζητά τα ελλείποντα τεύχη έγκαιρα από τους εκδότες, όπως επίσης να στέλνει 
εγγράφως κάθε σχετική ενημέρωση στη Βιβλιοθήκη κατ’ ελάχιστο κάθε δύο μήνες. 

6. Αντικατάσταση τόμων/τευχών  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα εντός ενός 
μήνα τους/τα τόμους / τεύχη περιοδικών εκδόσεων τα οποία είναι τυχόν 
κατεστραμμένα ή κακέκτυπα.  

7. Ενημέρωση για βιβλιογραφικές αλλαγές  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει γραπτή ενημέρωση στη Βιβλιοθήκη 
για τυχόν αλλαγές στα βιβλιογραφικά δεδομένα (αλλαγές τίτλων, συχνότητας κτλ.) των 
τίτλων στους οποίους η Βιβλιοθήκη θα είναι συνδρομήτρια. 

2)  Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, 
Σέρρες), μέχρι και την 15-06-2017 και ώρα 12:00μ.μ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  
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τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
 

Για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών πρόγνωσης μόδας - Συνδρομές έτους 2017» 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-06-2017 και ώρα 12:00 μμ.        

 
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του 
άρθρου 80 του Ν. 4412/12.  

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις 
δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και όλων των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

 
Εσωτ. Διανομή: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Μάρθα Χριστοφορίδου (email:  marthalib@teicm.gr). 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας  

mailto:psavvas@teicm.g
mailto:marthalib@teicm.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 
Περιγραφή: 

Τίτλοι συνδρομών 
ξενόγλωσσων 

περιοδικών – έτους 
2017 

 
 

ISSN 

 

Εκδότης 

 

Ποσότητα 

Προϋπο-
λογισμός 

χωρίς 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α. 

1.  
Bloom: a view 
on flowers 

 
1762-4576 

Mode 
Information 

GmbH 

2 έντυπα 
τεύχη ετησίως 

 6%  

2.  
WeAr Global 
Magazine 

 
1813-7768 

Klaus Vogel 4 έντυπα 
τεύχη ετησίως 

 6%  

3.  
 
View2 magazine  

 
1872-6127 

Mode 
Information 

GmbH 

2 έντυπα 
τεύχη ετησίως 

 6%  

4.  
Showdetails: 
World 

 
1974-0387 

Showdetails 
srl 

2 έντυπα 
τεύχη ετησίως 

 6%  

5.  International 
Textile Report 

 Mode 
Information 

GmbH 

4 έντυπα 
τεύχη ετησίως 

 6%  

6.  
Textile View 
magazine 

 
1384-5306 

Mode 
Information 

GmbH 

4 έντυπα 
τεύχη ετησίως 

 6% 
 

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 


