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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάλειαρ - Φύλαξηρ 

Εζυηεπικών και Εξυηεπικών Υώπυν ηυν κηιπιακών εγκαηαζηάζευν ηος Σ.Ε.Ι. Κενηπικήρ 

Μακεδονίαρ, ζηιρ έππερ και ζηο Κιλκίρ, κε δηάξθεηα ζύκβαζεο δύν (2) εηώλ, από 01-01-2019 

έσο 31-12-2020 κε δηθαίσκα παξάηαζεο έσο 30/06/2021, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 

εξακοζίυν είκοζι δςο σιλιάδυν και εκαηόν εβδομήνηα λεπηών (622.170,00€) 

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24% 

Η παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΜΗΜΑ 1  : Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Εζσηεξηθώλ θαη Εμσηεξηθώλ Χώξσλ 

ησλ Κηηξηαθώλ Εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο Σέξξεο (Τέξκα Μαγλεζίαο, Τ.Κ. 62124, 

Σέξξεο), εκηιμώμενηρ αξίαρ ηπιακοζίυν ηπιάνηα εννέα σιλιάδυν εςπώ 

(339.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΣΜΗΜΑ 2  : Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Εζσηεξηθώλ θαη Εμσηεξηθώλ Χώξσλ 

ησλ Κηηξηαθώλ Εγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Τ.Κ. 

61100, Κηιθίο)», εκηιμώμενηρ αξίαρ εκαηόν εξήνηα δςο σιλιάδυν επηακοζίυν 

πενήνηα εςπώ (162.750,00€) πλέον ΦΠΑ 24%. 

1. Αλαζέηνπζα Αξρή: ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, Τκήκα 

Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ & Πεξηνπζίαο 

      Ταρ. Δ/λζε: Τέξκα Μαγλεζίαο, Τ.Κ. 62124, Σέξξεο 

 Τειέθσλα: (23210)49103, 2321049106, 2321049156, FAX: 2321046556 

E-mail: zekosg@teicm.gr,  despoudi@teicm.gr  

Website: www.teicm.gr  

2. Αξηζκόο Δηαθήξπμεο: 18/ 2018  

3. Είδνο ζύκβαζεο: Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Εζσηεξηθώλ θαη Εμσηεξηθώλ 

Χώξσλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο Σέξξεο θαη 

ζην Κηιθίο, κε δηάξθεηα ζύκβαζεο  δύν (2) εηώλ, από 01-01-2019 έσο 31-12-2020 κε 

δηθαίσκα παξάηαζεο έσο 30/06/2021. 
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4. Είδορ διαγυνιζμού – Διαδικαζία – Κπιηήπιο καηακύπυζηρ 
Η αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη κέζσ δηαδηθαζίαο δεκόζηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα. 

5. Διάθεζη εγγπάθυν ζηοισείυν ηος διαγυνιζμού 

Τα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηελ δηεύζπλζε: α) www.teicm.gr θαη β) Σηε δηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

6. Ημεπομηνία, ώπα, ηόπορ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο  04 /09/ 2018 ημέπα  Σπίηη και ώπα 10:00 

π.μ. ζην ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, Τκήκα Μηζζνδνζίαο, 

Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ & Πεξηνπζίαο, Τέξκα Μαγλεζίαο, Σέξξεο, θηίξην «Δηνίθεζε», 

1
νο

 όξνθνο, Γξ.3  - αίζνπζα δεκνπξαζηώλ. 

7. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε 

ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε 

δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο 

ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

8. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο 

9. Εγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ 

Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεύεηαη από Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηό 2% ηνπ εθηηκώκελνπ πνζνύ θάζε πξνζθεξόκελνπ Τκήκαηνο  ρσξίο ΦΠΑ. 

10. Ιζσύρ πποζθοπών 

Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δηαθνζίσλ εβδνκήληα (270) εκεξώλ ή ελλέα (9) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

11. Νομοθεηική κάλςτη ηηρ ζύμβαζηρ ανάθεζηρ: 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη όξνη ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο.  

12. Πληποθοπίερ 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, Τκήκα 

Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ & Πεξηνπζίαο, ζηα ηειέθσλα 2321049106, 

2321049156, FAX: 2321046556, e-mail:despoudi@teicm.gr 
 

 Ο Ανηιππύηανηρ Οικονομικών,  

Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ 

ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΧΫΙΑΔΗ 
Καθηγητής 
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