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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                       
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,                                                Σέρρες,      04/10/2017 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 3238 
Διεύθυνση:    Τέρμα Μαγνησίας                                                                    
                          621 24 Σέρρες 
Τηλέφωνα:      (23210) 49109  
Fax:                   (23210) 46556 
Πληροφορίες:A. Ευαγγελίδης 
Email:               prom@teicm.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.    08/2017 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι)  Κεντρικής Μακεδονίας  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες 
Σημείο Επαφής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 
Προμηθειών & Περιουσίας, 1ος όροφος κτιρίου «Διοίκησης» αρ. γραφείου 3 (αίθουσα 
δημοπρασιών) 
Τηλέφωνα: (23210) 49109, 49106, 49156 
FAX: (23210) 46556 
URL: http:///www.teicm.gr 

2. Αριθμός Διακήρυξης: 08/2017 
3. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Προμηθειών 
4. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Τμήμα. 

5. Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια εξήντα (60) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες 
των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας». 

6. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από 
την υπογραφή αυτής. 

7. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 42.338,71€ χωρίς ΦΠΑ (52.500,00€ με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017 υπό Κ.Α.Ε. 02.71.7123.01 με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών». Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται 
σε τρία τμήματα: Τμήμα 1/Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ποσό 17.500,00€ (δεκαεπτά 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) με ΦΠΑ, Τμήμα 2/Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ποσό 
17.500,00€ (δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) με ΦΠΑ και Τμήμα 3/Πολιτικών 
Μηχανικών & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ποσό 17.500,00€ 
(δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) με ΦΠΑ. 

8. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 26-10-2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
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9. Ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά στις 01-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. 

10. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016. 
11. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν 
12. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 

2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ και θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, που ζητείται από τη διακήρυξη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται 
από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

13. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. 

14. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 
έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

15. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα Τμήματα.  

16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση του 100% των ειδών της προμήθειας 
κάθε τμήματος και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Η πληρωμή 
του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του 
Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

17. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 
Ο Ασκών Καθήκοντα Πρύτανη 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 
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