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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,  13-03-2018 
              Α.Π.:    1274 

 

 

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 αριθμ. 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 αριθμ. 339/29-01-2018  αίτημα για παροχή της υπηρεσίας  
10. την αριθμ. 68/07-02-2018  Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 
2018, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό προϋπολογισμό και τον 0412, του Πρύτανη του Ιδρύματος  
ύψους 347,20€  
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καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή της 
υπηρεσίας «Εγκατάστασης τριών κλιματιστικών μονάδων του Τμήματος ΣΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, στο Κιλκίς» , προϋπολογισθείσας δαπάνης 347,20€ (καθαρό ποσό 280,00€ + ΦΠΑ 
24%) (CPV: 42512000-8 : Κλιματιστικές εγκαταστάσεις). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 
 
Αντικείμενο της υπηρεσίας: 
 
Εγκατάσταση τριών κλιματιστικών μονάδων τοίχου σε χώρους του νέου κτιρίου του Τμήματος 
ΣΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς. 
 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας: 
 

Πρόκειται για τρία κλιματιστικά τοίχου (split unit) τα οποία απεγκαταστάθηκαν από το 
παλαιό κτίριο και βρίσκονται σε αποθηκευτικό χώρο του Τμήματος. Τα δυο είναι ισχύος 24.000 
btu/h και θα τοποθετηθούν στο χώρο της βιβλιοθήκης και το ένα 18.000 btu/h και θα 
τοποθετηθεί στο χώρο της γραμματείας. 

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι οι κάτωθι: 
- Μελέτη του χώρου εγκατάστασης μετά από αυτοψία του μειοδότη 
- Συντήρηση, καθαρισμός και συμπλήρωση των κατάλληλων υγρών (φρέον),των 

εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων των κλιματιστικών. 
- Κατασκευή και τοποθέτηση κατάλληλων και ασφαλών μεταλλικών βάσεων στήριξης/ 

τοποθέτησης στις εσωτερικές και στις εξωτερικές πλευρές των χώρων τοποθέτησης. 
- Κατάλληλη και ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

κλιματιστικού και τις δυνατότητες της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
των κτιρίων. 

 
Τέλος, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει έλεγχος της ορθής λειτουργίας των 

κλιματιστικών, καθώς επίσης και των τηλεχειριστηρίων. Ειδικά για τα τηλεχειριστήρια αν δεν 
λειτουργεί κάποιο θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση με μέριμνα του αναδόχου. 

Όλα τα απαραίτητα υλικά (καλώδια, μεταλλικές βάσεις, φρέον, βίδες κ.λ.π.) 
περιλαμβάνονται στην δαπάνη. 

 
Τόπος της παρεχόμενης υπηρεσίας: Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς, 

νέο κτίριο, 3ο χιλ. Κιλκίς Μεταλλικού. 

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της υπηρεσίας θα είναι εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση στον ανάδοχο. 

Για θέματα που αφορούν την παρεχόμενη και τις τεχνικές προδιαγραφές οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μαρκόπουλο Χαράλαμπο τηλ. 23410 29876 

email: markcha@teicm.gr . 
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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  19-03-2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00πμ. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε επιτόπου γνώση της προσφερόμενης υπηρεσίας, επί 
ποινή αποκλεισμού 

 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 
 

Αναστάσιος Μωυσιάδης 
Καθηγητής 

 

Εσωτ. Διανομή: 

1. psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Μαρκόπουλος Χαράλαμπος , markcha@teicm.gr  τηλ: 23410 29876   

3. Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»   
(Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο,  

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την «Εγκατάστασης τριών κλιματιστικών μονάδων του Τμήματος ΣΤΕ του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς» 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    19-03-2018, ημέρα Δευτέρα 

 
Να μην ανοιχτεί από ταχυδρομική υπηρεσία ή πρωτόκολλο 
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