
1 

 

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

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556       ζρρεσ,   20-02-2018 
Email               : prom@teicm.gr                    Α.Π.:  836 
                            

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-

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

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

2. Tα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16 

3. Tα πξνβιεπόκελα ζην  άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13 

4. Tα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. Tα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε 

ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

6. Tελ Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) κε ηελ νπνία 

δηαπηζηώλεηαη ε εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξύηαλε ηνπ Ηδξύκαηνο, θαη ησλ ∆απΐδ 

Κσλζηαληίλνπ, Θενδσξίδνπ σηεξίνπ Μπξνθόξα Δπαγγειίαο, ηξνπζόπνπινπ 

Υαξάιαµπνπ θαη Μσϋζηάδε Αλαζηάζηνπ σο Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Ηδξύµαηνο, µε ζεηεία από 

1-12-2017 έσο 30-11-2021.  

7. Tελ αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ 

ΣΔΗ ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκόο ηνκέσλ επζύλεο – 

αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΣΔΗ 

ΚΜ”, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ.Φύιινπ 

4431/η.Β΄/15.12.2017), 

8. Σε δηόξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ 

Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην 

ΦΔΚ 4431/η.Β’/15.12.2017 

9. Tν αξηζκ. 758/15-02-2018 πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη ηε ιήςε 

ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ γπκλαζηεξίνπ ηνπ ΣΔΗ θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ πόιε ησλ εξξώλ.  

10. Tελ αξηζκ. 88/15-02-2018 πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 κε  ΚΑΔ 08.0888 πληήξεζε θαη 

επηζθεπή επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ΚΑΔ 12.1249.01 Πξνκήζεηα επνπηηθά κέζα δηδαζθ. πνπ 

δελ θαηνλνκάδνληαη 

καλεί 
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ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ «Ππομήθεια 

μησανολογικού και ηλεκηπονικού εξοπλιζμού για ηην επιζκεςή ηυν αθληηικών  

ηλεκηπονικών διαδπόμυν ηος γςμναζηηπίος ηος Ιδπύμαηορ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ρηιίσλ δηαθνζίσλ είθνζη έλα επξώ θαη ζαξάληα ιεπηώλ (1.221,40€), θαζαξό πνζό 985,00€ + 

236,40 ΦΠΑ 24% ην νπνίν επηκεξίδεηαη σο εμήο : 

 γηα ηελ νκάδα  Α. κε  ΚΑΔ 12.1249.01 Πξνκήζεηα επνπηηθά κέζα δηδαζθ. πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη, πξνϋπνινγηζκνύ επηαθνζίσλ επξώ θαη εμήληα ιεπηώλ 700,60€ (565+135,60 

ΦΠΑ 24%) θαη  

γηα ηελ νκάδα Β. κε ΚΑΔ 08.0888 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ζθεπώλ, 

πξνϋπνινγηζκνύ πεληαθνζίσλ είθνζη επξώ θαη νγδόληα ιεπηώλ 520,80€ (420 +100,80 ΦΠΑ 

24%)   

Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ 

ανά ομάδα  

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ – παποσήρ ςπηπεζίαρ  είναι: 

 

Πίλαθαο κε αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό πξνκήζεηα αγαζώλ: 

 

ΟΜΑΓΑ  

 

Πεπιγπαθή Ποζόηηηα CPV 
Πποϋπολογιζμόρ  

συπίρ  Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

ςνολικόρ 

Πποϋπολογιζμόρ 

με  Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Δ. 

Α. 

1. 

Αληηθαηάζηαζε inverter 2,2 

KW ηνπ δηαδξόκνπ Ster 

Master club track 2100  
1 31155000-7 

565,00€ 135,60€ 700,60€ 12.1249.01 2 

Αληηθαηάζηαζε πιαθέηαο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ δηαδξόκνπ 

Ster Master club track 2100 
1 30237280-5 

3 

Αληηθαηάζηαζε δηαθνπηώλ 

ηξνθνδνζίαο ηνπ δηαδξόκνπ 

Ster Master club track 2100  
1 31156000-4 

Β. 

1 

Τπεξεζίεο  επηζθεπήο κνηέξ 

δηαδξόκνπ              CT 8900 

Media, Body Charcer, 

Αληηθαηάζηαζε  ξνπιεκάλ, 

ηνξλάξηζκα  

1 

50532000-3 420,00€ 100,80€ 520,80€ 08.0888 2 

Τπεξεζίεο  επηζθεπήο 

ειεθηξνληθήο πιαθέηαο  

πίλαθα ειέγρνπ (ληακπιό) ηνπ 

δηαδξόκνπ CT 8900 Media, 

Body Charcer 

1 

3 

 Παξνρή  ειεθηξνληθώλ θαη 

ειεθηξνινγηθώλ ππεξεζηώλ 

(δηόξζσζε θιίζεο  - 

επζπγξάκκηζεο ησλ ηκάλησλ ) 

δηαδξόκσλ ηνπ  Γπκλαζηεξίνπ 

1 

  
ΤΝΟΛΟ 6  

985,00€ 236,40€ 1.221,40€ 
 

ΟΜΑΓΑ α/α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Α. 

1 Αληηθαηάζηαζε inverter 2,2 KW ηνπ δηαδξόκνπ Ster Master club track 2100 

2 Αληηθαηάζηαζε πιαθέηαο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηαδξόκνπ Ster Master club track 2100 

3 Αληηθαηάζηαζε δηαθνπηώλ ηξνθνδνζίαο ηνπ δηαδξόκνπ Ster Master club track 2100 

Β. 

1 
Τπεξεζία  επηζθεπήο κνηέξ δηαδξόκνπ              CT 8900 Media, Body Charcer, Αληηθαηάζηαζε  

ξνπιεκάλ, ηνξλάξηζκα 

2 
Τπεξεζία  επηζθεπήο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο  πίλαθα ειέγρνπ (ληακπιό) ηνπ δηαδξόκνπ CT 8900 

Media, Body Charcer 

3 
 παξνρή ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ππεξεζηώλ (δηόξζσζε θιίζεο  - επζπγξάκκηζεο ησλ 

ηκάλησλ ) δηαδξόκσλ ηνπ  Γπκλαζηεξίνπ 
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Ζ πξνκήζεηα ησλ αγαζώλ θαη ε ιήςε ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ησλ  αλαιπηηθώλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

Σόπορ παπάδοζηρ - παπαλαβήρ ςλικών – παποσή ςπηπεζιών: Σέξκα  Μαγλεζίαο έξξεο  

γπκλαζηήξην   ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ωρ σπόνορ παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ και ηηρ λήτηρ ηηρ ςπηπεζίαρ νξίδνληαη  δέθα (10) 

εκέξεο, από ηελ  αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ : Οικονόμος Υαπάλαμπο ηηλ. 2321049162 

email:  oikonomou@teiser.gr 

Φάκελορ Πποζθοπάρ 

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

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη 

θαη ηελ 26-02-2018, εκέξα  Γεπηέξα  θαη ώξα 10:00πκ. 

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

 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Α.Φ.Μ., Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, 

ηειέθσλν, fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη. 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ «Ππομήθεια μησανολογικού και ηλεκηπονικού εξοπλιζμού για ηην επιζκεςή ηυν 

αθληηικών  ηλεκηπονικών διαδπόμυν ηος γςμναζηηπίος ηος Ιδπύμαηορ»  
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Γεπηέξα 26-02-2018 θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο 

 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

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

αλά νκάδα.   

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ο Αληηπξύηαλεο 

Οηθνλνκηθώλ, Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο 

ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Μυϋζιάδηρ Αναζηάζιορ 

Καζεγεηήο 

 

 
Εςωτ. Διανομι: 

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

 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφών:Οηθνλόκνπ Υαξάιακπν ηει. 2321049162 email:  oikonomou@teiser.gr 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ 
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