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                            ΕΡΡΕ                                                                                                     ζρρεσ  23 /04/2018 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                Α.Π. :  1853 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
Πλθροφορίεσ : Ευαγγελίδθσ 
Σθλζφωνο : 23210 49109 
FAX  : 2321046556 
email  : prom@teicm.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σο ΣΔΗ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ αθοω έλαβε ςπψτη: 

1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γιοπθ.θαλμ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΔΚ-

206 Α/3-11-16): Γημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν (πποζαπμογή 

ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ), 

2. ηα πποβλεπψμενα ζηην παπ. 17 ηος άπθπος 22 ηος Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16 

3. ηα πποβλεπψμενα ζηο  άπθπο 22 ηος Ν.4144/13 

4. ηα πποβλεπψμενα ζηο άπθπο 84 ηος Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οπγάνυζη και 

λειηοςπγία ηηρ ανϊηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ», 

5. ηα πποβλεπψμενα ζηο άπθπο 107 ηος Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζκηζη 

ςπαίθπιυν εμποπικϊν δπαζηηπιοηήηυν, εκζςγσπονιζμψρ ηηρ επιμεληηηπιακήρ νομοθεζίαρ 

και άλλερ διαηάξειρ, 

6. ηην Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) με ηην οποία 

διαπιζηϊνεηαι η εκλογή ηος κ. Γ. Υαζάπη υρ Ππωηανη ηος Ηδπωμαηορ, 

7. ηην απιθ. ππυη. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απψθαζη ηος Ππωηανη ηος 

ΣΔΗ ΚΜ, Καθηγηηή Γημηηπίος Υαζάπη, με θέμα: “Καθοπιζμψρ ηομέυν εςθωνηρ – 

απμοδιοηήηυν ηυν Ανηιππςηάνευν ηος Σ.Δ.Η. ΚΜ-ειπά αναπλήπυζηρ ηος Ππωηανη ηος 

ΣΔΗ ΚΜ”, η οποία δημοζιεωθηκε ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ (Απ. Φωλλος 

4431/η.Β΄/15.12.2017), 

8. Ση διψπθυζη ζθάλμαηορ ζηην απιθμ.4531/7.12.2017 απψθαζη ηος Ππωηανη ηος 

Σεσνολογικοω Δκπαιδεςηικοω Ηδπωμαηορ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, πος δημοζιεωθηκε ζηο 

ΦΔΚ 4431/η.Β’/15.12.2017 

9. ηο απιθ. 1542/26-03-2018 αίηημα για ππομήθεια αγαθϊν 

10. ηην απιθμ.198/26-03-2018 Ππψηαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ για ηο οικονομικψ έηορ 2018, 

η δαπάνη βαπωνει ηυν ηακηικψ πποχπολογιζμψ και ηο ΚΑΔ 04.0412  

 

καλεί 

 

ηοςρ ενδιαθεπψμενοςρ οικονομικοωρ θοπείρ να ςποβάλλοςν πποζθοπά, για ηην παποσή 

ςπηπεζία «Τπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ ςυςκευών μζτρηςησ» του  Εργαςτθρίου Μθχανών 

Εςωτερικισ Καφςθσ ηος Σμήμαηορ Μησανολψγυν Μησανικϊν Σ.Δ., ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 

ηπιακοζίυν ζαπάνηα επηά εςπϊ και είκοζι λεπηϊν  (347,20€)  καθαπψ ποζψ 280,00€ + 67,20 

Φ.Π.Α. 24%. Ζ δαπάνη βαπωνει ηον ηακηικψ πποχπολογιζμψ ηος Ηδπωμαηορ οικονομικοω έηοςρ 

2018, ΚΑΔ 04.0412. 

Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 

ηιμήρ. 

 Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ (CPV:50411000-9/Τπηπεζίερ επιζκεςήρ και 

ζςνηήπηζηρ ζςζκεςών μέηπηζηρ) 

Ανηικείμενο ηηρ ςπηπεζίαρ  είναι: 
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α/α Πεπιγπαθή 

1 Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ υμβατικοφ Αναλυτι Καυςαερίων τφπου SUN MGA 
1200. 

 

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣYΧΟΝ ΟΡΩΝ ΑΤΣΗ: 

Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ υμβατικοφ Αναλυτι Καυςαερίων τφπου SUN MGA 1200. 

Σα προσ επιςκευι ςτοιχεία του αναλυτι καυςαερίων ο οποίοσ πρζπει να επανζλκει ςε πλιρωσ 
λειτουργικι κατάςταςθ μετά τθν επιςκευι περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα εξισ: 

- Βλάβθ πλακζτασ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ μθ αναγνώςιμων ενδείξεων. 

- Αλλοιώςεισ αγωγών δείγματοσ εντόσ του αναλυτι καυςαερίων και διαρροζσ δείγματοσ ςε όλα τα 
κυκλώματα. 

- Βλάβθ αιςκθτιρα οξυγόνου 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΤ: 

υμβατικόσ  Αναλυτισ Καυςαερίων τφπου SUN MGA 1200. 

 

2. Χρόνοσ παράδοςησ: Σο χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ κα είναι από τθν 
κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο (FAX ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάςτθμα τριάντα 
(30) θμερών. 

3. Τπεφθυνοσ Παραλαβήσ:   
 

Για θέμαηα πος αθοποων ηην ππορ επιζκεςή ζςζκεςή και ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ οι 

ενδιαθεπψμενοι μποποων να απεςθωνονηαι ζηον Γκεφβανίδη άββα ηηλ.6973033940 email: 

savas.geivanidis@teicm.gr.  

 Φάκελορ Πποζθοπάρ 

Οι οικονομικοί θοπείρ θα ππέπει να πποζκομίζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηος ζηο Σμήμα Γιοικηηικήρ 

Μέπιμναρ και Ππυηοκψλλος ηος Σ.Δ.Η. Κενηπικήρ Μακεδονίαρ (Σέπμα Μαγνηζίαρ, έππερ), 

μέσπι και ηην Παπαζκεςή 27- 04-2018 και ϊπα 12:00 π.μ. 

Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει ηιρ παπακάηυ ενδείξειρ: 

 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πλήπηρ Δπυνςμία, Σασςδπομική Γιεωθςνζη, ηηλέθυνο, 

fax, διεωθςνζη ηλεκηπονικοω ηασςδπομείος, εθψζον ςπάπσει. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για ηην παποσή ςπηπεζίαρ «Τπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ ςυςκευών μζτρηςησ» ηος 

Δπγαζηηπίος Μθχανών Εςωτερικισ Καφςθσ ηος Σμήμαηορ Μησανολψγυν Μησανικϊν Σ.Δ.,ηος 

ΣΔΗ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ . 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σεσνολογικψ Δκπαιδεςηικψ Ίδπςμα (Σ.Δ.Η.) Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  Παπαζκεςή 27 – 04 -2018  

και ϊπα 12:00 π.μ. 

Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο 

 

Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει: 

 

 Οικονομική πποζθοπά απψ ηην οποία να πποκωπηει με ζαθήνεια η πποζθεπψμενη ηιμή. 

 

Σον ανάδοσο πος θα πποκωτει βαπωνει κάθε νψμιμη κπάηηζη. 
 

mailto:savas.geivanidis@teicm.gr
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Καηά ηην εκηέλεζη ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ ο ανάδοσορ ηηπεί ηιρ ςποσπεϊζειρ ζηοςρ 
ηομείρ ηος πεπιβαλλονηικοω, κοινυνικοαζθαλιζηικοω και επγαηικοω δικαίος, πος έσοςν 
θεζπιζηεί με ηο δίκαιο ηηρ Ένυζηρ, ηο εθνικψ δίκαιο, ζςλλογικέρ ζςμβάζειρ ή διεθνείρ 
διαηάξειρ πεπιβαλλονηικοω, κοινυνικοαζθαλιζηικοω και επγαηικοω δίκαιο, οι οποίερ 
απαπιθμοωνηαι ζηο Παπάπηημα Υ ηος Πποζαπηήμαηορ Α ηος ν. 4412/2016.  

 

 

O Ανηιππύηανηρ Οικονομικών,   Ππογπαμμαηιζμού 

και Ανάπηςξηρ 

ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

Μωυσιάδης Αναστάσιος 

Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εςωτ. Διανομή: 

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

 Τπεφκυνθ Προδιαγραφών  Γκεϊβανίδθ άββα τθλ.6973033940 email: savas.geivanidis@teicm.gr.  

 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ 

mailto:savas.geivanidis@teicm.gr

