
 

1 
 

 
Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Ι.Παραςκευόπουλοσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49189 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr                                                              ζρρεσ     30/8/2018 

Α.Π.:  3619       
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Σν ΣΕΘ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 17 του άρκρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα ςτο  άρκρο 22 του Ν.4144/13 

4. ηα 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. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): 

Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

6. ηελ Y.A. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Τ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) κε ηελ νπνία 

δηαπηζηώλεηαη ε εθινγή ηνπ θ. Δ. Υαζάπε σο Πξύηαλε ηνπ Θδξύκαηνο, 
7. τθν αρικ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Πρφτανθ του ΣΕΙ 

ΚΜ, Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – 
αρμοδιοτιτων των Αντιπρυτάνεων του Σ.Ε.Ι. ΚΜ-ειρά αναπλιρωςθσ του Πρφτανθ του 
ΣΕΙ ΚΜ”, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 
4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

8. Σθ διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν αρικμ.4531/7.12.2017 απόφαςθ του Πρφτανθ του 
Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που δθμοςιεφκθκε ςτο 
ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017 

 

9.Σν αίηεκα παξνρήο ππεξεζίαο κε αξηζ. πξση.:3569/29-8-2018,  

10.Σελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α 354/3590/30/8/2018 πνπ βαξύλεη  ηελ ΚΑΕ 

12.1259.01 

 
Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζίαο «Εηήζια ζςνδπομή ζε  ηλεκηπονική βάζη πληποθοπιών νομικού 

πεπιεσομένος πος θα πεπιλαμβάνει ηο ζύνολο ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ και νομολογίαρ», 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ( κε Φ.Π.Α. 24%) ρίιηα δηαθόζηα είθνζη επηά επξώ θαη εμήληα 
ιεπηά  ( 990,00  + 237,60 = 1.227,60€ ). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Θδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΕ 12.1259.01  
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Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

1)  Ανηικείμενο ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ (CPV:  72321000-1/ Τπηπεζίερ βάζεων δεδομένων 

πποζηιθέμενηρ αξίαρ) 

Ανηικείμενο παποσήρ ςπηπεζίαρ:  

Εηήζηα ζπλδξνκή  ζε  ειεθηξνληθή βάζε πιεξνθνξηώλ λνκηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο. 

Πεπιγπαθή ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ (όπων και ςποσπεώζεων αςηήρ) : 

Εηήζηα ζπλδξνκή ζηελ πιήξε ειεθηξνληθή βάζε πιεξνθνξηώλ άλεπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ κε 

εμαζθαιηζκέλε πξόζβαζε  ζε ηξεηο  (3) ρξήζηεο - θσδηθνύο. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνύκελεο ππεξεζίαο  ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη όρη λσξίηεξα από ηηο 19/09/2018 θαη γηα έλα έηνο (1). 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δεηνύκελε ππεξεζία θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Μ. Μπνπληξάθε  ηει. 2321049149 email: 
tdy@teicm.gr. 

 

 

 

 

 

2)  Φάκελορ Πποζθοπάρ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Δηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Θ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), 

κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 5/9/2018  θαη ώξα 12:00 κκ. 

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

 

 

 

 

«ΣΟΘΥΕΘΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΗΦΘΟΤ»  (Πιήξεο Επσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε,  
ηειέθσλν, fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ  ππάξρεη) 

 
    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Γηα ηελ εθηέιεζε παξνρή ππεξεζίαο «Εηήζια ζςνδπομή ζε  ηλεκηπονική βάζη πληποθοπιών 

νομικού πεπιεσομένος πος θα πεπιλαμβάνει ηο ζύνολο ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ και νομολογίαρ». 
 

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

ΚΑΣΑΛΗΚΣΘΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Σεηάξηε 5/9/2018  θαη ώξα 

12:00 κκ. 
                      

Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππωηόκολλο 

 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

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

 

 Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεώςεισ ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 

Ο Ανηιππύηανηρ Οικονομικών,  

Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ 
 

 
ΜΩΫΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

Καζεγεηήο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτ. Διανομι: 

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

 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφών: Μ.Μπουντράκθσσ τθλ.23210 49149 email: tdy@teicm.gr. 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ 
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