
ειίδα 1 από 3 

 

 
                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  03 /09/2018 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. : 3643 

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. 2514/30-5-2018  αίηεκα γηα παξνρή  ππεξεζηώλ 

10. ηελ απόθαζε 281/2546/31-5-2018 δέζκεπζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, θαζώο θαη ηηο 

απνθάζεηο πξνέγθξηζεο κε αξ. πξση.2547,2548/31-5-2018 , ε δαπάλε βαξύλεη ησλ 

ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ηνλ  ΚΑΔ 08.0889 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο δηαθνκηζηώλ  ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.208,00  (θαζαξνύ πνζό  4.200,00 

πιένλ 1008,00 Φ.Π.Α. 24%.) Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ 08.0889 

 

Κριηήριο καηακύρφζης : η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει 

ηιμής. 
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Α/Α Περιγραφή Ποςότητα CPV 
Προχπολογιςμόσ  

χωρίσ  Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

Συνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

με  Φ.Π.Α. 
Κ.Α.Ε. 

1 Διετήσςυμβόλαιοτεχνικήσ 
υποςτήριξηστων πζντε (5) κεντρικϊν 
διακομιςτϊν DELLPoweredgeR420 
του Ιδρφματοσ. 

2 ζτη 50312110-9 4200,00 1008,00 5208,00 0889 

 ΣΥΝΟΛΟ   4200,00 1008,00 5208,00  

 Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ  Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων 

Αναλυτική περιγραφή τησ παροχήσ υπηρεςίασ: 

Το ςυμβόλαιο ςυντήρηςησθα είναι για δφο (2) χρόνια και θα είναι του τφπου Dell’sNext Business 
Day On-site Service (NBD) το οποίο περιλαμβάνει: 

o Κάλυψη πζντε (5) διακομιςτϊν DELLPowerEdgeR420με τα ακόλουθαservicetags: 2H7RMW1, 
3G7RMW1, CG7RMW1, HG7RMW1, 2X8VJY1 

o Εξυπηρζτηςη ςτο χϊρο του πελάτη. 

o Τηλεφωνική επικοινωνία με τον τεχνικό τησ Dellο οποίοσ θα κρίνει αν πρζπει να ςταλεί επί 
τόπου τεχνικόσ ςυντήρηςησ για την υποςτήριξη Αξιολογημζνου Περιςτατικοφ. 

o Από την ςτιγμή τησδήλωςησ του προβλήματοσ ο πελάτησθα ζχει την επόμενη εργάςιμητο 
ανταλλακτικό ςτον χϊρο του ή και τεχνικό αν το ςυμβάν το απαιτεί. 

o Ο τεχνικόσ θα ζρθει ςε εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ. Οι τεχνικοί υποςτήριξησ ςτον χϊρο του 
Πελάτη είναι διαθζςιμοι Δευτζρα-Παραςκευή από τισ 8:00 π.μ. ωσ τισ 6:00 μ.μ. (τοπική ϊρα), 
εκτόσ από τισ τοπικζσ αργίεσ. 

o Στην περίπτωςη που απαιτοφνται πρόςθετα εξαρτήματα και/ή πρόςθετοι πόροι από τη 
ςτιγμή που θα φτάςει ο τεχνικόσ ςτον χϊρο του πελάτη, η εργαςία μπορεί να αναςταλεί 
προςωρινά ωςότου ζλθουν τα πρόςθεταεξαρτήματα και/ή οι πρόςθετοι πόροι 

 

 Κατά την εκτζλεςη Υπηρεςίασ ο ανάδοχοσ τηρεί τισ υποχρεϊςεισ 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 Εκτζλεςησ Υπηρεςίασ:  2 ζτη 

 Υπεφθυνοσ Παραλαβήσ: Σάββασ Παςχαλίδησ 
 

 

 

  

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ππεξεζία επηζθεπήο νη ελδηαθεξόκελνη λα απεπζύλνληαη ζηνλ 

κ. Παζταλίδη άββα 

 

 

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 7- 9-2018 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 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο δηαθνκηζηώλ  ηνπ ΣΔΙ Κενηρικής Μακεδονίας   

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

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  Παξαζθεπή  7-9-2018  θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρφηόκολλο 

 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

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

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο 

 Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή  ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο 

όπνπ είλαη  εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από ην νπνίν πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4412/20016. 

Ζ ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεσο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. 

ηηο δε πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνπ Γηεπζύλνληα πκβνύινπ θαη 

όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε Γ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., 

θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ 

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.  

                                               Ο    ΠΡΤΣΑΝΗ 

 

ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

Χασάπης Δημήτριος 

Καθηγητής 

 

 

 

 
 

Δζφη. Γιανομή: 

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

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ  Παζταλίδης άββας 2321049331 
 Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 


