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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,                                             Σζρρεσ,  26/09/2017 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ                                                                Α.Π.:       3091 

Πλθροφορίεσ  : Α. Ευαγγελίδθσ                                                                
Τθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                   : 23210 46556                                                                       
Email                : prom@teicm.gr  
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

Σν Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

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

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

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

2. Σν Ν.4144/2013 (ΦΕΚ-88 Α/18-04-2013 Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, 

3. Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ Σ.Ε.Ι. Κ.Μ. κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο 

κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο», 

4. Σα 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», 

5. Σν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξ. πξση.: 2737/04-09-2017  

6. Σελ δέζκεπζε πίζησζεο κε Α/Α 256/05-09-2017  

 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο «Ππομήθειαρ σιλίων πενηακοζίων καπηών (1.500) 

Διδικήρ Σαςηόηηηαρ ίηιζηρ», γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο πνπδώλ, 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηαδηνδξνκίαο & πνπδαζηηθήο Μέξηκλαο, ηνπ Ιδξύκαηνο, ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ εθαηόλ νγδόληα δύν επξώ θαη είθνζη νθηώ ιεπηά (182,28€) θαζαξό πνζό 

147,00€ + 35,28€ (ΦΠΑ 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 1899.01 
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Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο αγαζνύ είλαη:  

α/α Πεπιγπαθή CPV Ποζόηηηα Σύπορ 
ςνολικόρ 

Πποϋπολογιζμόρ 

με Φ.Π.Α. 

1 Κάπηερ Διδικήρ 

Σαςηόηηηαρ 

ίηιζηρ (ΓΙΠΛΗ 

ΟΨΗ)               

σαπηί Bristol              

(ηύπος σαπηόνι) 

διάζηαζηρ 7Υ10 

cm 

22455000-4 1.500 
Σεμ. 182,28€ 

 

Αναλςηικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ηος ςπό ππομήθεια αγαθού: 

α/α Πεπιγπαθή 

1 Κάπηερ Διδικήρ Σαςηόηηηαρ ίηιζηρ  (ΓΙΠΛΗ ΟΨΗ) 

σαπηί Bristol (ηύπος σαπηόνι) διάζηαζηρ 7Υ10 cm 

 

Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί ζηο Σκήκα πνπδώλ, Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

ηαδηνδξνκίαο & πνπδαζηηθήο Μέξηκλαο ηοσ ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας (Τέρμα 

Μαγνηζίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες).  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 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 δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνύκελεο πξνκήζεηαο ζα είλαη από ηελ θνηλνπνίεζε 

ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πένηε (5) ημεπών. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ,  

νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θα Σνπνύδε Επζηξαηία  ηει.: 23210 

49147 (email: topouzi@teiser.gr).  
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2) Φάκελορ Πποζθοπάρ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα                  
Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα 
Μαγλεζίαο,   έξξεο),  κέρξη θαη ηελ Σξίηε 03.10.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ. 
Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα ππέπει να θέπει ηιρ παπακάηω ενδείξειρ: 

 

«ΣΟΙΥΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»  (Πιήξεο Επσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε,  
ηειέθσλν, fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ - εθόζνλ ππάξρεη). 

 
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Γηα ηελ «Ππομήθεια σιλίων πενηακοζίων (1.500) καπηών Διδικήρ Σαςηόηηηαρ 
ίηιζηρ» 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Ι.)  Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:    

 

                 Σπίηη 03.10.2017  θαη ώξα 10:00 π.μ. 

 

 
Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππωηόκολλο 

Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει ηα κάηωθι: 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

 Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από 

αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/12. 

Η ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο δε 

πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνπ Δηεπζύλνληα πκβνύινπ θαη όισλ ησλ κειώλ 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΕΚ, ζπγθξόηεζε Δ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε Α.Ε., 

θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).  

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 
Ο Ασκών Καθήκοντα  Πρφτανη 

                                                       του Σ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Αναστάσιος Μωχσιάδης  
Καθηγητής 

Εσωτ. Διανομή: 

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

      Υπεφκυνοσ Προδιαγραφών: κα  Τοποφηθ Ευςτρατία   τθλ.: 23210 49147 (email: topouzi@teiser.gr) 

       Τμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ 

mailto:psavvas@teicm.g

