
 
                            ΣΕΡΡΕΣ                                                                       Σέρρες: 09/04/2019  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          Α.Π. : 1548 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Πληροφορίες : Καφτάνης Ζαχαρίας 
Τηλέφωνο : 23210 49106 
FAX  : 2321046556 
email  : prom@teicm.gr 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις, 

6. την Y.A. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με την οποία διαπιστώνεται 
η εκλογή του κ. Δ. Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος, 

7. την αριθ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ 
ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ 
ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 
4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. το αριθ. 1332/26-03-2019  αίτημα παροχής υπηρεσιών (AΔΑΜ:19REQ004669664 2019-03-
26) 

10.  την με αρ. πρωτ. 1368/28-03-2019(α/α 163, ΑΔΑ: ΩΛΑΝ469143-4ΟΥ,ΑΔΑΜ: 
19REQ004687492 2019-03-28 ) απόφαση δέσμευσης  σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 ( ΚΑΕ 08.0863) 
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καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την «Αποκατάσταση 

βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις 

Σέρρες» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι  του ποσού των δυο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά 

ευρώ και εξήντα λεπτών 2.467,60  ευρώ (καθαρό ποσό 1.990,00 ευρώ +24% ΦΠΑ). 

  
Η δαπάνη θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ιδρύματος 

οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 08.0863 
 
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής. Δεν 
μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος της υπό ανάθεση υπηρεσίας. 
  

Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι οι εργασίες  του παρακάτω πίνακα: 

 
 

Α/Α  
Περιγραφή 

 
Ποσότητα 

 
CPV Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α. Συνολικός 
Προ/σμός με 

Φ.Π.Α. 

 
Κ.Α.Ε. 

 
1 Αποκατάσταση 

βλαβών 
εγκαταστάσεων 
ύδρευσης και 
αποχέτευσης 
των κτιρίων 
του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
στις Σέρρες 

 
1 

 
43328000-
8 

 
1.990,00 

 
477,60 

 
2.467,60 

 
08.0863 

  
ΣΥΝΟΛΑ    

1.990,00 
 

477,60 
 

2.467,60  
 

 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – 

θέρμανσης  καθώς  και των ειδών υγιεινής των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες που θα 

προκύψουν μέχρι το τέλος του 2019 ή της εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού, από αδειούχο 

υδραυλικό ο οποίος θα διαθέτει για την εκτέλεση των εργασιών τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία  

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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α/α ΕΡΓΑΣΙΑ (με υλικά) Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ* 

Τιμή 
μονάδος  

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Σύνολο  
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

1 Αντικατάσταση μηχανισμού πλήρωσης 
λεκάνης (καζανάκι) τεμ. 3 35,00 105,00 

2 Aντικατάσταση  dal (ντάλ) τεμ. 2 70,00 140,00 

3 Επισκευή μηχανισμού πλήρωσης λεκάνης 
(καζανάκι) τεμ. 5 20,00 100,00 

4 Επισκευή  dal (ντάλ) τεμ. 3 30,00 90,00 

5 Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα   τεμ. 3 45,00 135,00 

6 Επισκευή μπαταρίας  τεμ. 5 15,00 75,00 

7 Αντικατάσταση σιφωνιού νιπτήρα τεμ. 2 20,00 40,00 

8 Αντικατάσταση σπιράλ inox μήκους έως 
50εκ. τεμ. 5 15,00 75,00 

9 Αντικατάσταση δοχείου πλύσης λεκάνης 
(καζανάκι) τεμ. 2 60,00 120,00 

10 Αντικατάσταση σφαιρικής βάννας ½΄΄ ή 
βρύσης τεμ. 4 25,00 100,00 

11 Ξεβούλωμα σωλήνα αποχέτευσης έως Φ100 
ή φρεατίου τεμ. 5 30,00 150,00 

12 Στήριξη θερμ. σώματος ή νιπτήρα τεμ. 3 20,00 60,00 

13 Αντικατάσταση απλού διακόπτη θερμ. 
σώματος τεμ. 3 30,00 90,00 

14 Αντικατάσταση σπιράλ ντουζιέρας τεμ. 4 20,00 80,00 

15 Αποκατάσταση διαρροής σωλήνα 
αποχέτευσης ή ομβρίων  τεμ. 5 40,00 200,00 

16 Αποκατάσταση διαρροής σωλήνα ύδρευσης τεμ. 3 40,00 120,00 

17 Αποκατάσταση διαρροής σωλήνα 
θέρμανσης τεμ. 2 50,00 100,00 

18 Αντικατάσταση σιφωνιού δαπέδου 
(πατοσίφωνο) τεμ. 2 80,00 160,00 

19 Τοποθέτηση αντλίας λυμάτων (χωρίς το 
κόστος της αντλίας) τεμ 2 25,00 50,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ( χωρίς ΦΠΑ ) σε € 1.990,00 

* Οι ποσότητες  ανά είδος εργασίας  είναι ενδεικτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάδειξη 
του μειοδότη  και υπόκεινται σε τροποποίηση ανάλογα με τις ανάγκες  και τις βλάβες που θα προκύψουν. 

 
με τους παρακάτω όρους : 
 

- Η προσφορά για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών θα δοθεί με τιμή ανά είδος βλάβης 

(σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και θα περιλαμβάνει το κόστος εργασίας και υλικών 

καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τον αναλογούντα ΦΠΑ.  

- Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη συνολική τιμή για το σύνολο 

των εργασιών του ανωτέρω πίνακα. 
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- Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ή επισκευή θα είναι της ίδιας ποιότητας 

με τα υπάρχοντα. 

- Οι τιμές θα ισχύουν από την υπογραφή της ανάθεσης και μέχρι τη λήξη του έτους 2019  

- Η διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας ορίζεται από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης έως 

31-12-2019  ή μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού. 

- Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη  τήρησης της νομοθεσίας και των κανόνων ασφαλείας κατά 

την εκτέλεση των εργασιών καθώς και των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων   

- Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένες ή έκτακτες επισκέψεις του 

υδραυλικού, μετά από συνεννόηση των υπευθύνων του τμήματος συντήρησης  με τον ανάδοχο. 

- Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε αίτημα των υπευθύνων του τμήματος συντήρησης  δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τη μία (1) εργάσιμη ημέρα. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο  χρόνος 

ανταπόκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (δύο) 2 ώρες. 

- Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται ανά τρίμηνο , με βάση κατάσταση του είδους και του αριθμού 

των βλαβών που αποκαταστάθηκαν  επί την τιμή μονάδος της προσφοράς του αναδόχου, που θα 

υπογράφεται από το Τμήμα Συντήρησης και τη προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών και 

εγγράφων (τιμολόγια, ενημερότητες, κλπ). Η τυχόν κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Φάκελος Προσφοράς 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι 
και την Δευτέρα 15/04/2019  και ώρα 12:00 π.μ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
για την «Αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες» 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)  

Κεντρικής Μακεδονίας 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :   
                                            Δευτέρα    15-04-2019  και ώρα 12:00 π.μ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 

 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
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• Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής (φορολογική,  ασφαλιστική  ενημερότητα και 
απόσπασμα ποινικού μητρώου) 
 

   Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 
 
 
 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

                                                                               Χασάπης Δημήτριος 
                                                                         Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα:        Υπόδειγμα  Οικονομικής προσφοράς 

  
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
• avdelas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
• Υπεύθυνος Προδιαγραφών  Πασχαλίδης Σάββας   τηλέφωνο 23210-49331 
• Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Δ/νση Διοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα  Προµηθειών 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..………………………. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ……………………………….…….………………………… 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….……………. 

Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..……………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….…………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….……………………… 

 
Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών των 

εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»: 

α/α ΕΡΓΑΣΙΑ (με υλικά) Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ* 
Τιμή μονάδος 

Προϋπολογισμού  
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή μονάδος 
Προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Σύνολο 
Προσφοράς  
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

1 Αντικατάσταση μηχανισμού πλήρωσης λεκάνης 
(καζανάκι) τεμ. 3 35,00  

 

2 Aντικατάσταση  dal (ντάλ) τεμ. 2 70,00  
 

3 Επισκευή μηχανισμού πλήρωσης λεκάνης 
(καζανάκι) τεμ. 5 20,00 

 
 

4 Επισκευή  dal (ντάλ) τεμ. 3 30,00  
 

5 Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα   τεμ. 3 45,00  
 

6 Επισκευή μπαταρίας  τεμ. 5 15,00  
 

7 Αντικατάσταση σιφωνιού νιπτήρα τεμ. 2 20,00  
 

8 Αντικατάσταση σπιράλ inox μήκους έως 50εκ. τεμ. 5 15,00 
 

 

9 Αντικατάσταση δοχείου πλύσης λεκάνης 
(καζανάκι) τεμ. 2 60,00 

 
 

10 Αντικατάσταση σφαιρικής βάννας ½΄΄ ή βρύσης τεμ. 4 25,00 
 

 

11 Ξεβούλωμα σωλήνα αποχέτευσης έως Φ100 ή 
φρεατίου τεμ. 5 30,00 

 
 

12 Στήριξη θερμ. σώματος ή νιπτήρα τεμ. 3 20,00  
 

13 Αντικατάσταση απλού διακόπτη θερμ. σώματος τεμ. 3 30,00 
 

 

14 Αντικατάσταση σπιράλ ντουζιέρας τεμ. 4 20,00  
 

15 Αποκατάσταση διαρροής σωλήνα αποχέτευσης 
ή ομβρίων  τεμ. 5 40,00 

 
 

16 Αποκατάσταση διαρροής σωλήνα ύδρευσης τεμ. 3 40,00  
 

17 Αποκατάσταση διαρροής σωλήνα θέρμανσης τεμ. 2 50,00 
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18 Αντικατάσταση σιφωνιού δαπέδου 
(πατοσίφωνο) τεμ. 2 80,00 

 
 

19 Τοποθέτηση αντλίας λυμάτων (χωρίς το κόστος 
της αντλίας) τεμ 2 25,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ( χωρίς ΦΠΑ ) σε €  
* Οι ποσότητες  ανά είδος εργασίας  είναι ενδεικτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάδειξη 

του μειοδότη  και υπόκεινται σε τροποποίηση ανάλογα με τις ανάγκες  και τις βλάβες που θα προκύψουν. 
 

  
 

- Στη προσφορά  μου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

- Επισυνάπτεται αντίγραφο επαγγελματικής αδείας του ιδίου ή του προσωπικού ή συνεργάτη 

 

Σέρρες , .......................... 2019 

               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
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