
 
                            ΣΕΡΡΕΣ                                                                      Σέρρες  21 /05/2018 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   Α.Π. :  2340 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Πληροφορίες : Παρασκευόπουλος Ι. 
Τηλέφωνο : 23210 49189 
FAX  : 2321046556 
email  : prom@teicm.gr 
 

 
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/6-12-16 
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. 2012/3-5-2018 αίτημα για προμήθεια αγαθών 
10. την αριθμ.237/3-5-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018, η δαπάνη 

βαρύνει των τακτικό προϋπολογισμό και το ΚΑΕ 71.7111.01 
 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την προμήθεια  υλικών για 
το Eργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Ι  του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας , συνολικού προϋπολογισμού χιλίων εκατόν δέκα έξη ευρώ (1.116,00€) καθαρό ποσό 
900,00 +216,00 (Φ.Π.Α.24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος 
οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ  7111.01. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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Αντικείμενο της προμήθειας 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα CPV Προϋπολογισμός  
χωρίς  Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με  Φ.Π.Α. 
Κ.Α.Ε. 

1 Πάγκος Εργαστηρίου 1 39181000-4 / Πάγκοι 
Εργαστηρίου 900,00 € 216,00 € 1116,00 € 7111.01 

 ΣΥΝΟΛΟ   900,00 € 216,00 €     1116,00 €  

 Τακτικός Προϋπολογισμός          Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων        

  
α/α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 Πάγκος εργαστηρίου αποτελούμενος από τρία μέρη. 
-Μέρος Α: διαστάσεων μήκους 160cm (±5cm), πλάτους 80cm (±5cm) και ύψους 95cm 
(±2cm) μαζί με τα ποδαρικά. Ο κάτω χώρος του πάγκου θα είναι κλειστός και θα 
αποτελείται από τρία ντουλάπια μήκους περίπου 53cm και ύψους περίπου 80cm. 
Στον μέσον του θα υπάρχει ανοξείδωτος νεροχύτης διαστάσεων περίπου                          
46cmx40cm και βάθους περίπου 16cm. Τα πλαϊνά τοιχώματα της επιφάνειας της 
μοριοσανίδας με επικάλυψη φορμάικας θα καλύπτονται με ανοξείδωτο περιθώριο. 
  
-Μέρος Β1 και Β2 (όμοια μέρη): διαστάσεων μήκους 130cm (±5cm), πλάτους 80cm 
(±5cm) και ύψους 95cm (±2cm) μαζί με τα ποδαρικά. Ο κάτω χώρος του πάγκου θα 
είναι κλειστός και θα αποτελείται από δύο συρτάρια με σύστημα κύλισης, ύψους 
15cm (±1cm) και μήκους περίπου 43cm και τρία ντουλάπια μήκους περίπου 43cm εκ 
των οποίων τα δύο θα έχουν ύψος περίπου 65cm (που θα βρίσκονται κάτω από τα 
συρτάρια και ο χώρος και των δύο θα είναι ενιαίος) και το τρίτο θα έχει ύψος 
περίπου 80cm. Τα πλαϊνά τοιχώματα της επιφάνειας της μοριοσανίδας με επικάλυψη 
φορμάικας θα καλύπτονται με περιθώριο με επικάλυψη φορμάικας. 
 
-Μέρος Α, Β1 και Β2: Τα συρτάρια και τα ντουλάπια θα φέρουν κλειδαριές και 
μεταλλικά χερούλια. Το κάθε ντουλάπι θα φέρει από ένα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος 
ράφι πάχους τουλάχιστον 2,5cm. Ο πάγκος θα βρίσκεται σε ύψος 10cm (±1cm) από 
το δάπεδο και θα στηρίζεται πάνω σε μεταλλικά ποδαρικά. Η επιφάνεια του πάγκου 
θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επικάλυψη φορμάικας ανθεκτικής σε 
υγρασία, χρώματος ανοιχτό γκρι και πάχους 3cm. Το κλειστό μέρος  του πάγκου 
εμπρόσθιο (ντουλάπια, συρτάρια) και πλαϊνό θα αποτελείται από μελαμίνη 
χρώματος ανοιχτό γκρι και πάχους 1,6cm, ενώ το πίσω μέρος του από MDF χρώματος 
ανοιχτού γκρι και πάχους 0,5cm.  
-Με τη παράδοση του πάγκου θα γίνει η ένωση των τριών μερών και η τοποθέτησή 
του μέσα στο χώρο του εργαστηρίου από τον προμηθευτή.     

 
 
 
 
 
 
Πρόχειρο σκαρίφημα συστήματος 
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 Χρόνος παράδοσης/εκτέλεσης : Το χρονικό 
διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας θα είναι 
από την κοινοποίηση στον ανάδοχο (FAX ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάστημα 
σαράντα (40) ημερών. Η παράδοση στις εγκαταστάσεις 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες με χρέωση του 
αποστολέα. 

 Υπεύθυνος Παραλαβής:  Σοφιαλίδης Δημήτριος 
 
Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 

κ. Σοφιαλίδης Δ. .  Τηλέφωνο: 2321049180 e-mail:  sofialidis@teiser.gr 
 
 Φάκελος Προσφοράς 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές του στο Τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και 
την Παρασκευή  25- 05-2018 και ώρα 10:00 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 υλικών του  εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών Ι  του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας . 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  Παρασκευή  25-05-2018  
και ώρα 10:00 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.   

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
      Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας 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 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

                                               O Αντιπρύτανης Οικονομικών,   Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Μωυσιάδης Αναστάσιος 
Καθηγητής 

 
 
 
 

 
Εσωτ. Διανομή: 
• psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
• Υπεύθυνος Προδιαγραφών Σοφιαλίδης Δ. τηλέφωνο 2321049180 email sofialidis @teiser.gr 
• Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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