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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   Σέρρες,  29/11/2016 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,   Α.Π.:       4362 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης 
Τηλέφωνο : 23210 49109 
FAX  : 23210 46556 
e-mail  : prom@teicm.gr 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (1η  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  
 
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου 

για την «Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος  συναγερμού τύπου Bentel (αντικατάσταση 

καλωδιώσεων , επαναρύθμιση λογισμικού  με οπτικές παγίδες και παγίδες θυρών)  του Τμήματος 

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού», συνολικού προϋπολογισμού 300,00€  (καθαρό ποσό 

241,91€ + Φ.Π.Α 58,06€). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος 

οικονομικού έτους 2016, ΚΑΕ 0889. 

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 παροχής υπηρεσίας (CPV: 50324100-3 & Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων) 

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας είναι : 

 Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος  ( αντικατάσταση καλωδιώσεων , επαναρύθμιση λογισμικού  

με οπτικές παγίδες και παγίδες θυρών). 

 

Το χρονικό διάστημα των ως άνω ζητούμενων υπηρεσιών θα είναι από την 
κοινοποίηση στον ανάδοχο και για ένα (1) μήνα. 

 

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τριανταφύλλου Δημήτριο  

τηλ. 2351020940 (email: logistics@teicm.gr). 

 
2)  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 Πέμπτη 01-12-2016  και ώρα 12:00 μ.μ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο, 
fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 
«Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος  συναγερμού τύπου Bentel ( αντικατάσταση καλωδιώσεων , 

επαναρύθμιση λογισμικού  με οπτικές παγίδες και παγίδες θυρών)  του Τμήματος Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού» 

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

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 01-12-2016  και ώρα 12:00μ.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. 
 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Αναπληρωτής Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 

Μωϋσιάδης Αναστάστιος 
Καθηγητής 

 
Εσωτ. Διανομή: 

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

      Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Τριανταφύλλου Δημήτριος 

      Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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