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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr                                                                          ζρρεσ     15/6/2017 

Α.Π.:        1878 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 
1) To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Δηνξζ.θαικ. ηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΕΚ-

206 Α/3-11-16) : Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), 

2) Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ ΚΜ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο 

αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». 

3) Σν αίηεκα παξνρήο ππεξεζίαο κε αξηζ. πξση.:1857/15-06-2017,  

4) Σελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α 195/15-06-2017, 

 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζίαο «Εηήζια ζςνδπομή ζε  ηλεκηπονική βάζη πληποθοπιών νομικού 

πεπιεσομένος πος θα πεπιλαμβάνει ηο ζύνολο ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ και νομολογίαρ», 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ( κε Φ.Π.Α. 24%) ρίιηα δηαθόζηα είθνζη επηά επξώ θαη εμήληα 

ιεπηά  ( 990,00  + 237,60 = 1.227,60€ ). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 12.1259.01  

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

1)  Ανηικείμενο ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ (CPV:  72321000-1/ Τπηπεζίερ βάζεων δεδομένων 

πποζηιθέμενηρ αξίαρ) 

Ανηικείμενο παποσήρ ςπηπεζίαρ:  

Εηήζηα ζπλδξνκή  ζε  ειεθηξνληθή βάζε πιεξνθνξηώλ λνκηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο. 

Πεπιγπαθή ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ (όπων και ςποσπεώζεων αςηήρ) : 

Εηήζηα ζπλδξνκή ζηελ πιήξε ειεθηξνληθή βάζε πιεξνθνξηώλ άλεπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ κε 

εμαζθαιηζκέλε πξόζβαζε  ζε ηξεηο  (3) ρξήζηεο - θσδηθνύο. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνύκελεο ππεξεζίαο  ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη όρη λσξίηεξα από ηηο 23/07/2017 θαη γηα έλα έηνο (1). 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δεηνύκελε ππεξεζία θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Μ. Μπνπληξάθε  ηει. 2321049149 email: 

tdy@teicm.gr. 
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2)  Φάκελορ Πποζθοπάρ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Δηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), 

κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 21.06.2017  θαη ώξα 12:00 κκ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

«ΣΟΙΥΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»  (Πιήξεο Επσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε,  
ηειέθσλν, fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ  ππάξρεη) 

 
    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Γηα ηελ εθηέιεζε παξνρή ππεξεζίαο «Εηήζια ζςνδπομή ζε  ηλεκηπονική βάζη πληποθοπιών 

νομικού πεπιεσομένος πος θα πεπιλαμβάνει ηο ζύνολο ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ και νομολογίαρ». 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Ι.)  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Σεηάξηε 21.06.2017  θαη ώξα 

12:00 κκ. 

                      

Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππωηόκολλο 

 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο 

 Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή  ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρώξαο όπνπ είλαη  εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από ην νπνίν 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4412/20016. 

Η ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεσο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο 

δε πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνπ Δηεπζύλνληα πκβνύινπ θαη όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΕΚ, ζπγθξόηεζε Δ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Ε., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).  

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 

 

Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξνέδξνπ 

ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
 
 
 

ΜΩΫΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

Καζεγεηήο 

 
Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: Μ.Μπουντράκθσσ τθλ.23210 49149 email: tdy@teicm.gr. 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 
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