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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:
1. Τo 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. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-1216
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις»,
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,
6. την Y.A. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με την οποία
διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Δ. Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος,
7. την αριθ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη
του ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης
– αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του
Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β΄/15.12.2017),
8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017
9. το αριθ. 1508/04-04-2019 αίτημα παροχής υπηρεσιών (AΔΑΜ:19REQ004738641
2019-04-05)
10. την με αρ. πρωτ. 1513/05-04-2019(α/α 181, ΑΔΑ: ΩΘ80469143-ΗΦΛ, ΑΔΑΜ:
19REQ004741144 2019-04-05 ) απόφαση δέσμευσης
σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 ( ΚΑΕ 08.0879)
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καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή
υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας στη πόλη των Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 2.046,00€
(καθαρό ποσό 1.650.00€ + Φ.Π.Α 24%)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ιδρύματος
οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 08.0879
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Περιγραφή προμήθειας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) :
Έλεγχος και έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου για τους ανελκυστήρες του
Ιδρύματος Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Σ, Ο1, Ο2, Γ1 και Δ1 στις εγκαταστάσεις του στην πόλη των Σερρών
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή/Λοιποί όροι της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
της υπηρεσίας
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον ετήσιο έλεγχο/επιθεώρηση και πιστοποίηση των
ανελκυστήρων κτιρίων του Ιδρύματος στην πόλη των Σερρών. Η πιστοποίηση των
ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών
ασφαλείας.
Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/2212-2008) καθώς και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής με το ΦΕΚ 424/Β/10-03-2009, κάθε
χρόνο απαιτείται ό έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Διαπιστευμένους
Φορείς.
Δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά του προηγούμενου ελέγχου λήγουν τον Ιούνιο του 2019,
απαιτείται ο έλεγχος των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα και η έκδοση νέων
πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου
Η παροχή υπηρεσίας αφορά τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού
ελέγχου για τους έντεκα (11) υδραυλικούς ανελκυστήρες προσώπων (Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Σ, Ο1, Ο2,
Γ1 και Δ1), δύο έως τριών στάσεων, που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας στις Σέρρες.
Η διαδικασία του ελέγχου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.
28425/1245/08 (ΦΕΚ2604 Β/ 22-12-08) και θα περιλαμβάνει αυτοψία σε κάθε ανελκυστήρα
από επιθεωρητή του Φορέα Ελέγχου, διεξαγωγή όλων των σχετικών ελέγχων - δοκιμών και
εφόσον πληροί όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, έκδοση του πιστοποιητικού περιοδικού
ελέγχου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκδίδεται έκθεση ελέγχου που περιγράφει τις μη
συμμορφώσεις και δίνεται διορία για την αποκατάσταση τους προκειμένου σε επανέλεγχο να
εκδοθεί τελικά το πιστοποιητικό. Στη τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη
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τυχόν επανελέγχου, όπως ανωτέρω, εφόσον θα γίνει μέσα σε τρεις μήνες από τον αρχικό
έλεγχο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 9 της ΚΥΑ αρ.
Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/08 (ΦΕΚ2604 Β/ 22-12-08) περί Αναγνωρισμένων – Κοινοποιημένων
Φορέων Ελέγχου και να είναι καταχωρημένος στον αντίστοιχο κατάλογο της Γ.Γ. Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο έλεγχος των ανελκυστήρων και η έκδοση των Πιστοποιητικών Περιοδικού ελέγχου των
ανελκυστήρων που πληρούν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί σε εξήντα
(60) ημέρες από την ανάθεση, σε περίπτωση που απαιτηθεί επανέλεγχος σε δεκαπέντε
ημέρες (15) από την ημερομηνία αποκατάστασης των ελλείψεων.
α/
α

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τιμή
Είδος εργασίας
Μ.Μ. Ποσότητα μονάδος

Έλεγχος /επιθεώρηση και
πιστοποίηση ανελκυστήρων.

τεμ

11

Δαπάνη σε
ευρώ

150

1.650,00€

Φπα 24%
ΣΥΝΟΛΟ

396,00€
2.046,00€

Φάκελος Προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς 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 Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 12:00 π.μ.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την παροχή υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στη πόλη των Σερρών»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Τετάρτη 17-04-2019 και ώρα 12:00 π.μ.
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα).

•

Αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων κατά την
έννοια της ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2(ΦΕΚ1047/Β/13-04-2016).
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Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.
Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
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.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής προσφοράς

Εσωτ. Διανομή:
• avdelas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
• Υπεύθυνος Προδιαγραφών Μπάτζιος Γεώργιος τηλέφωνο 23210-49222
• Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικού-Οικονοµικού,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
•

παροχή της υπηρεσίας : «Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου των
ανελκυστήρων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στη πόλη των Σερρών»

Α/Α

Περιγραφή

Ολική Δαπάνη (χωρίς
ΦΠΑ)
σε €

«Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου των
1

ανελκυστήρων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στη πόλη των
Σερρών (έντεκα (11) υδραυλικών ανελκυστήρων

προσώπων)»

Σύνολο σε ευρώ (αριθμητικά)
ΦΠΑ 24% σε ευρώ (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε ευρώ (αριθμητικά)
Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις
Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.:
………………………………………………………………………………………………………….(ολογράφως)

Ημερομηνία …./…../2019
(υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος)
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