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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ    ζρρεσ,    05/ 10  / 2017 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,    Α.Π.:     3266 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 
Σθλζφωνο : 23210 49109 
FAX  : 23210 46556 
e-mail  : prom@teicm.gr 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ  αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1. To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16- Δηνξζ.Σθαικ. Σηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), 

2. Τελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΕΙ ΚΜ κε ζέκα 

«Τξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Σπλέιεπζεο 

κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο». 

3. Τα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

4. Τν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκό πξση.:  2990/20.09.2017 , θαη 

5. Τελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α: 280/ 20.09.2017 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ «Ππομήθεια εξαπηημάηων & ανηαλλακηικών H/Y (DVD-ROM 

ηποθοδοηικά – ζκληποί δίζκοι εζωηεπικοί)», γηα ην Εξγαζηήξην Τερλνινγίαο Υιηθώλ ηνπ 

Τκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΤΕ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 793,60 € 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 1439.01. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε  

ηηκήο. 

1) Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ: (CPV: 30233100-2, Μνλάδεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 30233152-1, Σπζθεπέο αλάγλσζεο ή/θαη αληηγξαθήο 

ςεθηαθώλ βηληενδίζθσλ (DVD), 30233180-6, Μνλάδεο απνζήθεπζεο κλήκεο θιαο, 

30237100-0, Μέξε ππνινγηζηώλ). 
 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο ππεξεζίαο είλαη :  

α/α Πεπιγπαθή Ποζόηηηα Σύπορ 

1 Εζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο SSD 500 GB 2 ΤΕΜ 

2 DVD-ROM Εζσηεξηθό 1 ΤΕΜ 

3 Εζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 1 Terra 1 ΤΕΜ 

4 Μνλάδεο απνζήθεπζεο κλήκεο θιαο 1 ΤΕΜ 

5 Τξνθνδνηηθό ΗΥ, Αζόξπβν, 550 Watt 2 ΤΕΜ 
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Πίλαθαο κε αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό πξνκήζεηα αγαζώλ: 

α/α ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 
Εζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο SSD 500 GB, Μέγεζνο (ίληζεο) 2.5, SATA 3, Ταρύηεηα 

εγγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 500 MB/s, Ταρύηεηα αλάγλσζεο ηνπιάρηζηνλ 500 MB/s. 

2 
DVD-ROM Εζσηεξηθό, Serial ATA, Ταρύηεηα αλάγλσζεο ηνπιάρηζηνλ 48x (CD) / 18x 

(DVD). Εγγύεζε : 2 έηε 

3 
Εζσηεξηθόο Σθιεξόο δίζθνο 1TB, Μέγεζνο 3.5 ίληζεο, SATA 3, Ταρύηεηα Πεξηζηξνθήο 

7200, Μέγεζνο Cache 64 MB. 

4 
USB Flash 64GB, USB 3.0, Φσξεηηθόηεηα: 64GB. 

5 
Τξνθνδνηηθό ΗΥ, Αζόξπβν, Τάζε ιεηηνπξγίαο: 230V, Μέγηζηε Ιζρύο : 550 Watt, 

Εγγύεζε : 2 έηε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 

Παξάξηεκα Φ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Τα προσ προμήθεια είδη θα παραδοθοφν και θα τοποθετηθοφν  ςε χώρο  του ΤΕΙ Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ (Τζρμα Μαγνηςίασ, Τ.Κ. 62124, Σζρρεσ) που θα υποδειχθεί από τον Υπεφθυνο 

παραλαβήσ θ. Αλζπκίδε Κσλ/λν ηει. 2321049201 (email: kanth@teicm.gr). 

Τν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ σο άλσ δεηνύκελσλ πξνκεζεηώλ ζα είλαη από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δεκαπένηε (15) ημεπών. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Αλζπκίδε Κσλ/λν ηει. 

2321049201 (email: kanth@teicm.gr). 

2) Φάκελορ Πποζθοπάρ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Τκήκα 

Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Τ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τέξκα 

Μαγλεζίαο, Σέξξεο), κέρξη θαη ηελ   Πέκπηε 12/10/2017  θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει). 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Για τθν «Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών». 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Πέκπηε 12/10/2017 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι με 
υπογραφι και ςφραγίδα του υπεφκυνου του οικονομικοφ φορζα. 

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ 
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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. 

Η 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 υμβοφλου και όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 

Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

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

 
 
 

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: Ανκυμίδθσ Κων/νοσ  

 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 
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