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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. 1507/04-04-2019 αίτημα παροχής υπηρεσιών (AΔΑΜ:19REQ004738463 2019-0405)
10. την με αρ. πρωτ. 1512/05-04-2019(α/α 180, ΑΔΑ: 7Χ30469143-ΜΜΓ, ΑΔΑΜ:
19REQ004740165 2019-04-05 ) απόφαση δέσμευσης σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 ( ΚΑΕ 08.0888)
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καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας
«Ξυλουργικές εργασίες επισκευής - συντήρησης σε κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις
Σέρρες » συνολικού προϋπολογισμού 2.976,00€ (καθαρό ποσό 2.400.00€ + Φ.Π.Α 24%)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ιδρύματος
οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 08.0888
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δεν
μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος της υπό ανάθεση υπηρεσίας.

Περιγραφή προμήθειας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) :
Η εργασία αφορά (ενδεικτικά) :
 την επισκευή και συντήρηση των ξύλινων κατασκευών & επίπλων στα κτίρια του Ιδρύματος στις
Σέρρες, ήτοι θυρών, τραπεζοθρανίων, εδράνων και άλλα.
 Μικρής κλίμακας κατασκευές και τοποθετήσεις επίπλων (βιβλιοθήκες και ερμάρια) και
 Μικρής κλίμακας επεμβάσεις όπως πακτώσεις αποξηλωμένων τραπεζοθρανίων, άλλες κλειδαριών,
στερέωμα ξύλινων ταμπλάδων κ.α.
Τυχόν απαιτούμενα μικροϋλικά και μηχανισμοί επιβαρύνουν τον ανάδοχο (π.χ. βίδες, πόμολα,
κλειδιά κ.λ.π.).
Η υπό εκτέλεση εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ. του Ιδρύματος. Η καταβολή
του τιμήματος μπορεί να γίνει και τμηματικά κατόπιν σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την Τ.Υ. για την
εκτέλεση των εργασιών.
Διάρκεια παροχής υπηρεσίας, από την απόφαση ανάθεσης έως 31-12-2019 ή εξαντλήσεως του
ποσού.
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 Τρίτη 16/04/2019 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 παροχή υπηρεσίας «Ξυλουργικές εργασίες επισκευής - συντήρησης σε κτίρια του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 12:00 π.μ.
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

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

Εσωτ. Διανομή:
• avdelas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
• Υπεύθυνος Προδιαγραφών Ζαχαρούδη Αθηνά τηλέφωνο 23210-49104
• Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας
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