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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης 

Τηλέφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

Σέρρες, 29/03/2017 
   Α.Π.:       966 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   
 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Το αίτημα προμήθειας αγαθού με αριθμ. πρωτ.:947/28-03-2017 και ,  

2) Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 119/28-03-2017,  

Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της «Προμήθειας Σίδερου σιδερώματος κομπλέ με καλώδιο 
ατμοσυστήματος», συνολικού προϋπολογισμού 75,00€ (καθαρό ποσό 60,48€ + Φ.Π.Α 24%). Η 
δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 
14.1439.01. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

1)  Αντικείμενο της προμήθειας (CPV: 39713000-3/Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές 
καθαρισμού· σίδερα σιδερώματος) 

  Αντικείμενο είναι η «Προμήθεια Σίδερου σιδερώματος κομπλέ με καλώδιο 
ατμοσυστήματος» για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου Σίδερου σιδερώματος που 
χρησιμοποιείται στο εργαστήριο Τεχνολογίας Ραφής – Ατελιέ του τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη του Κιλκίς. 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών: 

α/α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 Ένα (1) σίδερο σιδερώματος με καλώδιο ατμοσυστήματος (συμβατό σε JUROPRO COMPACT LS) 

 

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητουμένης προμήθειας θα είναι από την 
ανακοίνωση στον ανάδοχο και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών. 

Για θέματα που αφορούν τα προς προμήθεια είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χατζηπαναγιώτη Κωνσταντίνο τηλ. 
2341029876 εσωτ. 21 (email: khatzip@teicm.gr). 

2)  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 Τετάρτη 05.04.2017  και ώρα 12:00 μμ. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  
τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 
Για την «Προμήθεια Σίδερου σιδερώματος κομπλέ με καλώδιο ατμοσυστήματος» 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 05.04.2017  και ώρα 12:00 
μμ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

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

 Πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  προσφέρων 
 είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

 Πιστοποιητικό από  το  οποίο να  προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του 
άρθρου 80 του Ν. 4412/12 .  

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις 
δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και όλων των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Αναπληρωτής Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

 
Εσωτ. Διανομή: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, τηλ. 2341029876 εσωτ. 21 

(email: khatzip@teicm.gr). 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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