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: 23210 46556
Email
: prom@teicm.gr

Σέρρες: 11-12-2017
Α.Π.: 4576

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:
1) Την αίτηση παροχής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 4545/08.12.2017
2) Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. 375/08.12.2017,
προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας
«Διάφορων υδραυλικών επισκευών στα κτίρια ΤΕΙ στις Σέρρες», συνολικού προϋπολογισμού
1.153,20 € (καθαρό ποσό 930,00 € + ΦΠΑ 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 0863.
3) Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας και αναλυτική περιγραφή
Πρόκειται για :
- Επέμβαση σε δεκαπέντε υδρορροές στο κτίριο Ξενώνων - Εστιατορίου για αποκατάσταση
στεγανότητας και αντικατάσταση σπασμένης γωνίας υδρορροής .
- Ξεβούλωμα 8 αποχετεύσεων (Νιπτήρες – Λεκάνες)
- Αντικατάσταση χαλασμένων μπαταριών (σε νεροχύτη στην κουζίνα των ξενώνων και δύο (2)
μπαταριών στην αίθουσα 1 του κτιρίου της ΣΤΕΦ).
- 4 αλλαγές νταλ
- Επισκευή διαρροής WC στον όροφο κτιρίου ΣΤΕΦ (αλλαγή λεκάνης)
- Επιδιόρθωση ουρητήρα στο W.C. κτιρίου αμφιθεάτρου (αντικατάσταση φωτοκύτταρου και
ηλεκτροβάνας, τα οποία θα διατεθούν από τον αναδοχο)
Τα υλικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω καθώς επίσης και μικροϋλικά όπως κόλες, σιλικόνες,
στεγανωτικά κ.α. θα διατεθούν από τον ανάδοχο.
Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 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.
4) 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.
Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης υπηρεσίας θα είναι από την κοινοποίηση
στον ανάδοχο και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών.
Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κουλόγιαννη Χρήστο
τηλ. 23210 49 222
(email:
ckoulo@teicm.gr )
5) 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 13-12-2017 και ώρα 12:00 π.μ.

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 «Διάφορων υδραυλικών επισκευών
στα κτίρια ΤΕΙ στις Σέρρες»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 12:00π.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 η
προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Πρύτανης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής

Εσωτ. Διανομή:




psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Κουλόγιαννης Χρήστος techyp@teicm.gr Τηλ: 23210 49222
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο υπογεγραμμένος ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας
……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους
της αριθμ. 4576/11-12-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας για την παροχή υπηρεσίας «Διάφορων υδραυλικών επισκευών στα κτίρια ΤΕΙ στις
Σέρρες»

και

προσφέρω

την

παρακάτω

τιμή

των

:………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. (ολογράφως) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή ……………………,…………€ (αριθμητικώς).

Ημερομηνία- Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

