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

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

Σέρρες,   19-06-2017 
Α.Π.:       1923 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   
 
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 
1) To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 

Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2) 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». 

3) Το αίτημα προμήθειας υπηρεσιών με αριθμό πρωτ.: 1882 /15-06-2017  
4) Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 198/15-06-2017, 

Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου 
για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή και έλεγχος Αντλίας κενού  MVP 020-3DC PFEIFFER 
του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Εργαλειομηχανών», συνολικού 
προϋπολογισμού 235,60€  (καθαρό ποσό 190,00€ + Φ.Π.Α 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 08.0888. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

1)  Αντικείμενο των εργασιών (CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) 

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας:  

Η επισκευή της αντλίας κενού τύπου MVP 020-3DC της κατασκευαστικής εταιρείας 
PFEIFFER καθώς επίσης ο έλεγχος της απόδοσής της βάσει των τεχνικών της προδιαγραφών 
της. Η συγκεκριμένη αντλία υποστηρίζει τη λειτουργία της συσκευής στοιχειομετρικής 
ανάλυσης του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Εργαλειομηχανών του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.  

Περιγραφή της παροχής υπηρεσίας (και των τυχόν όρων αυτής): 

 Επισκευή της αντλίας κενού MVP 020-3DC PFEIFFER. 

 Έλεγχος απόδοσης της αντλίας βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της. 

 
Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
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δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης υπηρεσίας  θα είναι από την κοινοποίηση στον 
ανάδοχο  και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 

 

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δαυίδ Κωνσταντίνο 

τηλ.2321049157 (email: david@teicm.gr ). 

 
2)  Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς ανάλογης ειδίκευσης (θα φαίνεται στη σφραγίδα) 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 Δευτέρα 26-06-2017  
και ώρα 11:30 πμ. 

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

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

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή και έλεγχος Αντλίας κενού  MVP 020-3DC PFEIFFER 
του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Εργαλειομηχανών», 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα 26-06-2017  και ώρα 
11:30 πμ. 

                           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 
με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. 

 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. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

mailto:david@teicm.gr


3 

 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  

 
 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

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

 
 
 

Δρ. Αναστάσιος Μωυσιάδης 
Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

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

 Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Κωνσταντίνος Δαυίδ τηλ.2321049157 (email: david@teicm.gr ). 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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