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                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  15/11/2018 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. : 5174   

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Πιεξνθνξίεο : Παξαζθεπόπνπινο Η. 

Σειέθσλν : 23210 49189 

FAX  : 2321046556 

email  : prom@teicm.gr 
 

 

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/3-11-16): 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. 4987/7-11-2018 αίηεκα γηα πξνκήζεηα αγαζώλ 

10. ηελ αξηζκ.455/4991/7-11-2018 απόθαζε δέζκεπζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε δαπάλε 

βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 08.0888,12.1292.01 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ επηζθεπή 

κεραλήο πξνβνιήο, ζπλνιηθνύ    πξνϋπνινγηζκνύ        πενηακοζίφν ενενήνηα πένηε  εσρώ και 

είκοζι λεπηών ( 595,20€) θαζαξό πνζό 480,00+115,20  (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ 

ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ 08.0888,1292.01 
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Κριηήριο καηακύρφζης : η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει 

ηιμής. 

 

 

Ανηικείμενο ηης προμήθειας 

 

 Παρακαλοφμε για την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 

α/α Περιγραφή Ποςότητα 

Τφποσ 
(τεμάχιο, 
λίτρο, κιλό 

κ.λ.π.) 

CPV 
Προχπολογιςμόσ 

χωρίσ Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

Συνολικόσ  
Προχπολογιςμόσ 

με Φ.Π.Α. 
Κ.Α.Ε. 

1 
Λπρλία κε βάζε γηα κεραλή 
πξνβνιήο 

2 Σεκ. 31532100-5 350,00 84,00 434,00 1292.01 

2 Καιώδην 1 Σεκ. 32581100-0 30,00 7,20 37,20 1292.01 

3 
Γηάγλσζε βιαβώλ θαη πληήξεζε 
Σξηώλ κεραλεκάησλ πξνβνιήο 1 Δξγαζία 50000000-5 100,00 24,00 124,00 0888 

ΣΥΝΟΛΟ   480,00 115,20 595,20  

Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ         Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων    

 

 

 

Περιγραθή ηης προμήθειας (και ηφν ηστόν όρφν/σποτρεώζεφν ασηής) : 

 Σετνικές Προδιαγραθές ηφν σπό προμήθεια σλικών: 

Δίδνο 1: Γλήζηα ιπρλία κε βάζε γηα κεραλή πξνβνιήο (projector) Benq PB8253. 

Δίδνο 2:Καιώδην VGA 15m. 

Δίδνο 3: Τπεξεζίεο δηάγλσζεο βιαβώλ θαη ζπληήξεζεο ηξηώλ (3) κεραλεκάησλ πξνβνιήο (2 Benq PB8253 & 1Acer 

1270DLP) ηνπνζεηεκέλσλ ζηελ νξνθή αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο)  θαζώο θαη εγθαηάζηαζε ελόο Benq PB8253 ζε 

νξνθή αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο ηνπ ηκήκαηνο. (θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρόλ πιηθά). 
 

ηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θόζηνο ηνπνζέηεζεο ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο. 

 Κατά την εκτζλεςη τησ προμήθειασ ο ανάδοχοσ τηρεί τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν θεςπιςτεί με το δίκαιο τησ Ζνωςησ, το εθνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ή διεθνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δίκαιο, οι οποίεσ απαριθμοφνται ςτο Παράρτημα Χ του Προςαρτήματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 Χρόνοσ παράδοςησ :  10 ημζρεσ. 

 Υπεφθυνοσ Παραλαβήσ: Κφδροσ Δημήτριοσ 

 

 

 

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  Σεηάξηε 21-11-2018  θαη ώξα 11:00 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  για ηην:  

Δπιζκεσή μητανής προβολής αμθιθεάηροσ ΓΟ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  Σεηάξηε 21/11/2018  θαη 

ώξα 11:00 π.κ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρφηόκολλο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θάκελος ηης προζθοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή  

 

  Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη είλαη παξαγσγόο ή εηζαγσγέαο θαη είλαη 

ππόρξενο λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό 

Μεηξών Παξαγσγώλ(ΔΜΠΑ) πνύ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.Α.Ν. κε 

αξηζκό _____   ή είλαη δηαθηλεηήο θαη δελ είλαη ππόρξενο λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Ν 

2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών Παξαγσγώλ (ΔΜΠΑ) αιιά ν 

παξαγσγόο ή εηζαγσγέαο ________ (αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά) ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη 

ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΔΜΠΑ κε αξηζκ._______  

 

 

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε 
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 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 Αντιπρφτανησ Οικονομικών, Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξησ 

 
 
                                                                                                 Αναςτάςιοσ Μωχςιάδησ 

                                                                                                                 Καθηγητήσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Δζφη. Γιανομή: 

 avdelas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Kύδξνο Γεκήηξηνο  ηειέθσλν 23210-49130 
 Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 

 

 

 

 


