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                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  16 /10/2018 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. :  4491 

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. 4345/10-10-2018 αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζηώλ 

10. ηελ αξηζκ. 416/4346/10-10-2018 Απόθαζε  Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε 

δαπάλε βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 08.0879 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

ζηδεξνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδξύκαηνο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  εξακοζίυν 

ογδόνηα δύο εςπώ  682,00(€) θαζαξό πνζό 550,00 +132,00 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ 

ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ  08.0879 

 

Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 
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Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ 

 

Παροχι υπθρεςίασ «ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ» ςτισ εγκαταςτάςεισ  του Ιδρφματοσ ςτισ ζρρεσ. 
υνολικοφ Προχπολογιςμοφ 682,00€  (κακαρό ποςό 550,00€ + Φ.Π.Α 24%) 

Κωδικόσ CPV: 44423740-0 (Καλφμματα φρεατίων επίςκεψθσ) 
 

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ         Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων    
Κ.Α.Ε ………………. 

Περιγραφή τησ παροχήσ υπηρεςίασ (και των τυχόν όρων/υποχρεώςεων αυτήσ) : 

          Καταςκευι – τοποκζτθςθ  ςιδερζνιων  καλυμμάτων  φρεατίων  από  μπακλαβαδωτι  λαμαρίνα  πάχουσ  
3mm , με ενίςχυςθ  ςτο   περιμετρικό  χείλοσ  και  ςταυρωτά  ςτο  κζντρο  από  ςιδερζνια  γωνία 35Χ35Χ4 , δφο  
μεντεςζδεσ  βαρζωσ  τφπου , χεροφλι  ανοίγματοσ χωνευτό και  πλαίςιο  από  ςιδερζνια  γωνία 45Χ45Χ4  το  
οποίο  κα  πακτϊνεται  με  8 ςιδερζνια  τηινζτια  Φ10 ςτο  υπάρχον  τοίχωμα από  ςκυρόδεμα  του  φρεατίου . 
Σα  καλφμματα  κα  είναι  χρωματιςμζνα  με  μία  ςτρϊςθ αντιςκωριακοφ βερνικιοφ  και  μία  λαδομπογιάσ  ςε  
χρϊμα επιλογισ  τθσ  υπθρεςίασ. 

  Οι  διαςτάςεισ  των  φρεατίων  κα  είναι  οι  ακόλουκεσ  ςφμφωνα  με  τισ  διαςτάςεισ  των  υπαρχόντων  
φρεατίων : 

1. 1 τεμάχιο  διατάςεων  1,00 m Χ 1,15 m 

2. 1 τεμάχιο  διατάςεων  0,75 m Χ 0,75  m 

3. 1 τεμάχιο  διατάςεων  0,65 m Χ 0,65 m 

4. 1 τεμάχιο  διατάςεων  0,75 m Χ 0,65 m 

5. 1 τεμάχιο  διατάςεων  0,50 m Χ 0,50 m 

 

          Επανατοποκζτθςθ  ςιδερζνιου  γαλβανιςμζνου  ςτφλου Φ 2,5 ιντςϊν  ςτιριξθσ  παροχικοφ  καλωδίου 
αντλιοςταςίου , μετά  τθν  επιςκευι  του  κατεςτραμμζνου  τμιματόσ   του   μικουσ  περίπου 0,80 m  ςε 
βάςθ  ςκυροδζματοσ   διαςτάςεων     0,50 m Χ 0,50 m Χ 0,50 m. 

        Όλο  το  κομμάτι  τθσ  επιςκευισ  κακϊσ  και   οι  κολλιςεισ  που  κα  απαιτθκοφν  κα  είναι  
χρωματιςμζνεσ  με  ςπρζι  από  ψυχρό  γαλβάνι.    

       Περιλαμβάνονται  όλα  τα  μικρουλικά  που  κα  χρειαςκοφν (όπωσ βίδεσ ,θλεκτρόδια κ.λ.π.) 

 

 

 

Φάκελορ Πποζθοπάρ 

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 Γεπηέξα 

22/10/2018   θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, ηειέθσλν, 

fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Παποσή ςπηπεζίαρ ζιδηποςπγικών επγαζιών ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος Ιδπύμαηορ 

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

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Παξαζθεπή  22-10-2018  

θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο 
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Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

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

 

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 
 

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.  

 

O ΠΡΤΣΑΝΗ 

ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

                                                                          Χασάπης Δημήτριος 

       Καθηγητής 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζυη. Γιανομή: 

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

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Καξαγηαλλαθίδεο Νηθόιανο  ηειέθσλν 23210-49104 
 Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 


