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                            ΕΡΡΕ                                                                        ζρρεσ  19/2/2019 
Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                       Α.Π. : 625 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ, 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
Πλθροφορίεσ : Παραςκευόπουλοσ Ι. 
Σθλζφωνο : 23210 49189 
FAX  : 2321046556 
email  : prom@teicm.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 
1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-

11-16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 17 του άρκρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα ςτο  άρκρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωςθ και 

λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», 
5. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άςκθςθ υπαίκριων 

εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ, 

6. τθν Y.A. 209650/Η1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Τ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ 
εκλογι του κ. Δ. Χαςάπθ ωσ Πρφτανθ του Ιδρφματοσ, 

7. τθν αρικ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Πρφτανθ του ΣΕΙ ΚΜ, 
Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – αρμοδιοτιτων των 
Αντιπρυτάνεων του Σ.Ε.Ι. ΚΜ-ειρά αναπλιρωςθσ του Πρφτανθ του ΣΕΙ ΚΜ”, θ οποία 
δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 4431/τ.Βϋ/15.12.2017), 

8. Σθ διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν αρικμ.4531/7.12.2017 απόφαςθ του Πρφτανθ του Σεχνολογικοφ 
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 
4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. το αρικ. 469/11-2-2019  (ΑΔΑΜ: 19REQ004443818  2019-02-11) αίτθμα για παροχι υπθρεςιϊν 
10. τθν αρικμ. 75/487/12-2-2019 (ΑΔΑ: 7Μ15469143-634, ΑΔΑΜ : 19REQ004446943 2019-02-12 ) 

απόφαςθ δζςμευςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2019, θ δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του 
Ιδρφματοσ  και τον ΚΑΕ 08.0863 
 

 
καλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά, για τθν υπθρεςία 

επανατοποκζτθςθσ υπάρχοντοσ κινθτοφ  διαχωριςτικοφ θχομονωτικοφ τοίχου ABOBART ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ δφο χιλιάδων διακοςίων ενενήντα τεςςάρων ευρϊ ( 2.294,00€)  κακαρό ποςό 
1.850,00€+444, 00€ (Φ.Π.Α.24%). Θ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό  του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 
2019, ΚΑΕ 0863 
 
Κριτήριο κατακφρωςησ : η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει  τιμήσ. 
τθ τιμι προςφοράσ των υποψθφίων κα περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
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Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
 

«Επανατοποθζτηςη  υπάρχοντοσ  κινητοφ   διαχωριςτικοφ ηχομονωτικοφ  τοίχου τησ 
ABOPART » ςτισ εγκαταςτάςεισ  του Ιδρφματοσ ςτθν Κατερίνθ. 

υνολικοφ Προχπολογιςμοφ 2.294,00€  (κακαρό ποςό 1850,00€ + Φ.Π.Α 24%) 
Κωδικόσ CPV: 44112300-1 (Διαχωριςτικά ςτοιχεία) 

 
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ         Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων    
 

 

 

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

       Για  τθν επανατοποκζτθςθ  του  υπάρχοντοσ κινθτοφ τοίχου τθσ  ABOPART απαραίτθτεσ  είναι  οι  
κάτωκι εργαςίεσ : 

1. Σοποκζτθςθ νζου ςιδερζνιου οδθγοφ   οροφισ  βαρζωσ  τφπου  τθσ ABOPART , ςυμβατοφ με 
τα υπάρχοντα βαρζωσ τφπου τεμάχια του  κινθτοφ   διαχωριςτικοφ θχομονωτικοφ  τοίχου, 
μαηί με  τα  απαιτοφμενα υλικά  ανάρτθςθσ του  από  τθν πλάκα  οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
τθσ οροφισ , ςυνολικοφ   μικουσ 8,50 μ. 

2. Σοποκζτθςθ   τερματικϊν  τφπου ABOPART,   2,00 τεμάχια 

3. Σοποκζτθςθ μεταλλικϊν ορκοςτατϊν  3,00μ. τφπου ABOPART,  2,00 τεμάχια  

4. Καταςκευι  γυψότοιχου ςυνολικοφ πάχουσ 12,00 εκατ. εκατζρωκεν του κινθτοφ 
διαχωριςτικοφ  αποτελουμζνου  από διπλι  γυψοςανίδα  ανά  παρειά  πάχουσ 12mm ζκαςτθ 
, μεταλλικό ςκελετό  γυψοτοίχων και θχομονωτικό υλικό  από  πετροβάμβακα πάχουσ 5 εκατ. 
. υνολικι  επιφάνεια  γυψοτοίχου 12,00 τ.μ. 

            τθν εργαςία τοποκζτθςθσ περιλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά και  μικρουλικά  που  απαιτοφνται  
για  τθν ζντεχνθ  και  λειτουργικι  λειτουργία του  υπάρχοντοσ  κινθτοφ   διαχωριςτικοφ 
θχομονωτικοφ  τοίχου.  
       Κρίνεται απαραίτθτθ, λόγω τθσ  φφςθσ  των εργαςιϊν, θ επί τόπου επιςκόπθςθ από τουσ 
ενδιαφερομζνουσ, για να  λάβουν γνϊςθ των επί  τόπου ςυνκθκϊν του χϊρου τθσ 
επανατοποκζτθςθσ, των τεχνικϊν λεπτομερειϊν του ζργου , ϊςτε  να  γίνει  δεκτι  θ προςφορά  
τουσ. 
 
Φάκελοσ Προςφοράσ 
 
 
 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Σμιμα Διοικθτικισ 
Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Σζρμα Μαγνθςίασ, ζρρεσ), μζχρι και τθν 
Σετάρτη   27- 02-2019 και ϊρα 10:00 π.μ. 
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 «ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
Επανατοποκζτθςθ κινθτοφ θχομονωτικοφ τοίχου ςτο τμιμα ΔΕ ςτθν Κατερίνθ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ :  Σετάρτθ 27-02-2019  και ϊρα 10:00 π.μ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 
Ο φάκελοσ τησ προςφοράσ θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

 

 
Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 
 

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 
ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
         Χαςάπησ Δημήτριοσ 

    Καθηγητήσ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: 

 avdelas@teicm.gr, για ανάρηηζη ζηο site ηοσ Τ.Ε.Ι. Κενηρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθσνος Προδιαγραθών Δ. Σριανταφφλλου Σθλζφωνο:   2351020940 

 Τμήμα Μιζθοδοζίας, Αποζημιώζεων, Προμηθειών και Περιοσζίας 

 


