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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας
621 24 Σέρρες
Τηλέφωνα: (23210)49103, 49106, 49156
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Πληροφορίες: Μ. Μπάκα
Email:
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Σέρρες, 06/09/2018
Αρ. Πρωτ.: 3717

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 20/2018
1.

Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες
Σημείο Επαφής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,
Προμηθειών & Περιουσίας, 1ος όροφος κτιρίου «Διοίκησης» αρ. γραφείου 3 (αίθουσα
δημοπρασιών)
Τηλέφωνα: (23210)49103, 49106, 49156
FAX: (23210)46556
URL: http:///www.teicm.gr
2. Αριθμός Διακήρυξης: 20/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:63834)
3. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Προμηθειών
4. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
5. Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού
εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας» (CPV:30213300-8, 30232110-8, 30231310-3, 38652120-7).
6. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της.
7. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των 70.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (86.800,00€ με ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 543: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό έργου/MIS Χωροταξικό
2014ΣΕ54300023 και ΚΑΕ 93.9349Α
8. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 28-09-2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
9. Ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα
αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά στις 04-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00
10. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016.
11. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν
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12. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. εάν η προσφορά αφορά το σύνολο
των προς προμήθεια ειδών και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ζητείται από τη διακήρυξη. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα είδη του διαγωνισμού, το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
του/των προσφερομένου/ων είδους/ειδών.
13. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη του διαγωνισμού, αλλά στην
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους και για το σύνολο των τυχόν υποειδών κάθε είδους
για το οποίο συμμετέχουν και εντός του επιμέρους προϋπολογισμού του κάθε είδους.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους ή για
μέρος μόνο των τυχόν υποειδών αυτού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. Η πληρωμή του συμβατικού
τιμήματος, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, όπως αυτό
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Μωϋσιάδης Αναστάσιος
Καθηγητής
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