ΔΡΡΔ
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ,
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
Πιεξνθνξίεο : Παξαζθεπφπνπινο Η.
Σειέθσλν
: 23210 49189
FAX
: 2321046556
email
: prom@teicm.gr

έξξεο 29/11/2018
Α.Π. : 5470

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνχ έιαβε ππφςε:
1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-206 Α/311-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ),
2. ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16
3. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13
4. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
5. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο,
6. ηελ Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε
εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο,
7. ηελ αξηζ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ,
Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ
Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία
δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017),
8. Σε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Σερλνινγηθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
4431/η.Β’/15.12.2017
9. ην αξηζ. 4370/10-10-2018 αίηεκα γηα πξνκήζεηα αγαζψλ
10. ηελ αξηζκ.415/4371/10-10-2018 απφθαζε δέζκεπζεο ο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ε δαπάλε
βαξχλεη ησλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΚΑΔ 71.7123.01
καλεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα έμε (6)
θισβψλ δηαθνκηζηψλ θαη κεηαγσγέσλ γηα εξγαζηήξην δηθηχσλ ηκήκαηνο Μερ/θψλ Πιεξνθνξηθήο ,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
εννιακοζίυν εβδομήνηα εννέα εςπώ και εξήνηα λεπηών
( 979,60€) θαζαξφ πνζφ 790,00+189,60 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ηδξχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ΚΑΔ 7123.01
Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.
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Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ
Παρακαλοφμε για την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Περιγραφή

Ποςότητα

CPV

Προϋπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.

Συνολικόσ
Προϋπολογιςμόσ
μεΦ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

2

32520000-4

340

81,60

421,6

7123.01

4

32520000-4

450

108

558

7123.01

790

189.6

979,6

Δπηηνίρην Rack 12U (Κισβφο

1

δηαθνκηζηψλ θαη κεηαγσγέσλ)
Δπηηνίρην Rack 4U (Κισβφο
δηαθνκηζηψλ θαη κεηαγσγέσλ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

 Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ

 Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια αγαθών:
Α/Α

1

2

Περιγραφή
Ύτορ: 12U.
Γιαζηάζειρ (W x D x H): 600 x 600 x 635 mm.
Σύπορ καμπίναρ: Δπηηνίρηα, Double section, Self-assembly.
Σύπορ εμππόζθιαρ πόπηαρ: Temper glass.
Βαθμόρ πποζηαζίαρ: IP20.
Μέγιζηο επιηπεπηό βάπορ: 60 Kg.
Υπώμα: Γθξη.
Πεπιεσόμενα Σζάληα κε παξειθφκελα, earth kit, εκπξφο θιεηδαξηά, 2 πιατλέο θιεηδαξηέο , 10 cage nuts M6.
Δγγύηζη: 2 ρξφληα.
Δμβαδόν νηοςλαπιού: 600 x 600
Ύτορ(U): 4U
Σύπορ νηοςλαπιού: Βάζε ηνίρνπ, κνλφ ηκήκα, απηνζπλαξκνινγνχκελν
Σύπορ μπποζηινήρ πόπηαρ: Temper glass
Πποζηαζία: IP20
Μέγιζηο θοπηίο: 60 Kg
Πάσορ: Πάλει επηηνίρηαο ζηήξημεο - 1,50mm, Λνηπά 1,2mm
Πάνελ ηποθοδοζίαρ καλυδίυν: Πάλσ, Κάησ
Πεπιεσόμενα Σζάληα κε παξειθφκελα, earth kit, εκπξφο θιεηδαξηά, 2 πιατλέο θιεηδαξηέο , 10 cage nuts M6.
Δγγύηζη: 2 ρξφληα

Χρόνοσ παράδοςησ : 10 ημζρεσ
Υπεφθυνοσ Παραλαβήσ: Αναςτάςιοσ Πολίτησ

Φάκελορ Πποζθοπάρ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο θαη Πξσηνθφιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη
ηελ Σξίηε 04- 12-2018 θαη ψξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
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«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Για ηην ππομήθεια έξη (6) κλυβών διακομιζηών και μεηαγυγέυν επγαζηηπίυν Γικηύυν
ημήμαηορ Μησ/κών Πληποθοπικήρ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Σξίηε 4-12-2018 θαη ψξα
10:00 π.κ.
Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη βαξχλεη θάζε λφκηκε θξάηεζε.
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη είλαη παξαγσγφο ή εηζαγσγέαο θαη είλαη ππφρξενο λα
ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθφ Μεηξψν
Παξαγσγψλ(ΔΜΠΑ) κε αξηζκφ _____ ή είλαη δηαθηλεηήο θαη δελ είλαη ππφρξενο λα ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ
(ΔΜΠΑ) αιιά ν παξαγσγφο ή εηζαγσγέαο ________ (αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά) ησλ εηδψλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΔΜΠΑ κε αξηζκ._______
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ο ΠΡΤΣΑΝΗ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητή

Δζυη. Γιανομή:
avdelas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεχζπλνο Πξνδηαγξαθψλ Πνιίηεο Αλαζηάζηνο 23210-49377
Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο
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