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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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/311-16): Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ),
2. ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16
3. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13
4. ηα 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. ηα 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. ηελ 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,
7. ηελ αξηζ. 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. ην αξηζ. 1311/21-3-2019 αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζώλ
10. ηελ αξηζκ. 158/1313/21-3-2019 απόθαζε δέζκεπζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019, ε δαπάλε
βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 18/. 1831.01
καλεί
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά πξνκήζεηαο ζεη βαξώλ
(βαξηδίσλ) γηα ην εξγαζηήξην Μεραληθήο Ρεπζηώλ Η ζσνολικού προϋπολογιζμού
ηεηρακοζίφν
δώδεκα εσρώ και ενενήνηα δύο λεπηών ( 412,92€) θαζαξό πνζό 333,00 + 79,92 (Φ.Π.Α.24%). Ζ
δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ΚΑΔ 1831.
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Κριηήριο καηακύρφζης : η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει ηιμής.

Ανηικείμενο ηης προμήθειας
Παρακαλοφμε για τθν προμικεια των αγακών του παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Περιγραφή

Ποςότητα

CPV

Προϋπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

υνολικόσ
Φ.Π.Α. Προϋπολογιςμόσ
με Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

1

Σετ από βάρθ (βαρίδια) με
βάςθ

1

38311210-3 / Πρότυπα βάρθ
βακμονόμθςθσ

210,00 €

50,40 €

260,40 €

1831

2

Βάρθ (βαρίδια)

6

38311210-3 / Πρότυπα βάρθ
βακμονόμθςθσ

75,00 €

18,00 €

93,00 €

1831

3

Σετ από ανοξείδωτεσ
ςφαίρεσ (μπίλιεσ)

4

44523300-5 / Εξαρτιματα

48,00 €

11,52 €

59,52 €

1831

333,00 €

79,92 €

412,92 €

ΤΝΟΛΟ

 Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ

α/α
1
2
3

 Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σετ από μεταλλικά βάρθ (βαρίδια) διαφορετικοφ βάρουσ με μζγιςτο βάροσ τα 100 *gr+ και ελάχιςτο
βάροσ τα 5*gr+. Στο ςετ ςυμπεριλαμβάνεται και θ αντίςτοιχθ βάςθ πάνω ςτθν οποία τοποκετοφνται
τα βάρθ (βαρίδια) για τθν τοποκζτθςθ επάνω ςε βραχίονα περίπου φ 8mm.
Μεταλλικά βάρθ (Βαρίδια) 100 *gr].
Σετ των 100 τεμαχίων από ανοξείδωτεσ ςφαίρεσ (μπίλιεσ) διαμζτρων 1,5mm - 2,5mm - 3,0mm και
3,5mm.
Χρόνοσ παράδοςθσ εκτζλεςθσ εργαςιών: Το χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω ηθτοφμενθσ προμικειασ κα
είναι από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο (FAX ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάςτθμα
τριάντα (30) θμερών. Η παράδοςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ Σζρρεσ με χρζωςθ
του αποςτολζα.
Υπεφκυνοσ Παραλαβισ: κ. Σοφιαλίδθσ Δθμιτριοσ

Φάκελος Προζθοράς
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη
ηελ Παξαζθεπή 05- 04-2019 θαη ώξα 10:00 π.κ.

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
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«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξνκήζεηα ζεη βαξώλ ( βαξηδίσλ) γηα εξγαζηήξην Μεραληθήο Ρεπζηώλ Η
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Παξαζθεπή 05-04-2019
θαη ώξα 10:00 π.κ.
Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρφηόκολλο

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.
Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλώνεται ότι είναι παραγωγόσ ι ειςαγωγζασ και είναι υπόχρεοσ να
τθρεί τισ υποχρεώςεισ του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Εκνικό Μθτρώο
Παραγωγών(ΕΜΠΑ) με αρικμό _____ ι είναι διακινθτισ και δεν είναι υπόχρεοσ να τθρεί τισ
υποχρεώςεισ του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Εκνικό Μθτρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)
αλλά ο παραγωγόσ ι ειςαγωγζασ ________ (αναφζρεται ονομαςτικά) των ειδών που κα
προμθκεφςει ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο ΕΜΠΑ
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 ΠΡΤΣΑΝΗ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής

Δζφη. Γιανομή:
avdelas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ νθηαιίδεο Γεκήηξηνο ηειέθσλν 23210-49180
Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο
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