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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,  12‐09‐2017 
     Α.Π.:        …..2851..... 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Το  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ‐147 Α/8‐8‐2016‐Διοθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ‐200 Α/24‐10‐16 και 
ΦΕΚ‐206  Α/3‐11‐2016  :  Δημόσιες  Συμβάσεις  έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  και  ειδικότερα  τις 
διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας Ανάθεση». 

2) Το αίτημα παροχής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ.: 2843/12‐09‐2017, και 
3) Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 266/12‐09‐2017 (αριθμ. πρωτ.:2847),   

Προκειμένου  να  προβεί  στην  ανάθεση  παροχής  υπηρεσίας  για  την  «Έκδοση 
Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  για  το  κτίριο  του  Κυλικείου»  του  Ιδρύματος  στις 
Σέρρες, συνολικού προϋπολογισμού 877,30€ (καθαρό ποσό 707,50€ + Φ.Π.Α 24,00%), 

Σ α ς   π ρ ο σ κ α λ ε ί  
Να  υποβάλετε  στο  Τμήμα  Διοικητικής Μέριμνας  και  Πρωτοκόλλου  του  Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής  Μακεδονίας  (Τέρμα  Μαγνησίας,  Σέρρες),  έως  την  15/09/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00, έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά. 
 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  είναι 

εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.  
Η  δαπάνη  βαρύνει  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Ιδρύματος  οικονομικού 

έτους 2017, ΚΑΕ 0412. 
Κριτήριο  κατακύρωσης:  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 
Η  ανάθεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  

118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016. 
1)   Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας  

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας είναι :  

Η  έκδοση  ΠΕΑ  για  το  κτίριο  του  κυλικείου  στη  Σέρρες,  εμβαδού  ισογείου 
283,00m2  με  υπόγειο  χώρο  εμβαδού  142,00m2,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  
Ενεργειακής  Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ. 5825/30‐03‐
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2010  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ  Β΄407),  του  Ν. 
4122/2013  «Ενεργειακή  Απόδοση  Κτιρίων  –  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

Παραδοτέο:  1.  Τρία  (3)  πρωτότυπα  ΠΕΑ  με  σφραγίδα  και  υπογραφή  για  το 
κτίριο,  2.  Το  ΠΕΑ  σε  μορφή  pdf  όπως  εκτυπώνεται  από  www.buildigcert.gr,  3.  Το 
σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωση του εντύπου της 
ενεργειακής  επιθεώρησης,  συμπεριλαμβανομένου  και  των  σχετικών  αρχείων  xml  σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
Χρόνος εκτέλεσης 5 ημέρες από την κοινοποίηση στον ανάδοχο μειοδότη. 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  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 δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ολικά. 

Για  θέματα  που  αφορούν  το  αντικείμενο  της  παρούσης  πρόσκλησης 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στον 
Κουλόγιαννη  Χρήστο,  στο  τηλ.  23210  49222  ή  στην  κα  Ζαχαρούδη  Αθηνά  στο  τηλ. 
23210 49104. 

 
2)   Φάκελος Προσφοράς 
 
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 υπηρεσίας 

«Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο του Κυλικείου» 

του Ιδρύματος στις Σέρρες 

 

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

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15‐09‐2017  και ώρα 11:00μ.μ.. 

                           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 
• Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  ο  κάθε  υποψήφιος  θα  δηλώνει  ότι  είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με αριθμό μητρώου : 
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…………………..  , τάξης Β ή Γ. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε διαγωνισμό 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  αρχή    του  κράτους  –  μέλους  ή  της  χώρας 
καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι    εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός 
φορέας από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 
του Ν. 4412/2016. 
Η  υποχρέωση  αποσπάσματος  αφορά  ιδίως  στις  περιπτώσεως  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 Συμβούλου 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.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του 
διαγωνιζομένου). 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

Ο Ασκών Καθήκοντα Πρύτανη 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 
 
 
 

ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
•      psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
•      Υπεύθυνος Προδιαγραφών: κ. Κουλόγιαννης Χρήστος  
•      Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 

 


