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Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ  

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

ζρρεσ, 29/03/2017 

 Α.Π.:       1028 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

 

Σο Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1) Σο με αρικμ. πρωτ.:400/13-02-2017, (ΑΔΑΜ:17REQ005798642 2017-02-14) αίτθμα 

προμικειασ αγακοφ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ #1.600,00€# (CPV: 22213000-6/ 

Περιοδικά), 

2) Σθν με αρικμ. πρωτ.:402/13-02-2017 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με Α/Α:70/13-02-

2017, 

3) Σθν με αρικμ. 65/9/16-02-2017 (Θζμα 6ο) Απόφαςθ υνζλευςθσ του Ιδρφματοσ, (ΑΔΑ: 

6Ρ76469143-3ΟΩ), 

4) Σθν με αρικμ. 134/15/23-03-2017 (Θζμα 12ο) Απόφαςθ Σροποποίθςθσ υνζλευςθσ του 

Ιδρφματοσ, (ΑΔΑ:ΩΤΡ469143-ΔΧΝ), και 

5) Σθν με αρικμ. πρωτ.:402/13-02-2017 ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ φψουσ 

#1.600,00€# για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του 

προχπολογιςμοφ εξόδων του ΚΑΕ 1259.01 του οικονομικοφ ζτουσ 2017 για τθν δαπάνθ 

ςυνδρομϊν ξενόγλωςςων περιοδικϊν για τθ Βιβλιοκικθ του ΣΜ ΣΕ ςτο Κιλκίσ, με 

Α/Α:70/13-02-2017 (ΑΔΑ:6ΕΜΨ469143-6Η), 

 

προκθρφςςει τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Προμήθεια 

ξενόγλωςςων περιοδικών πρόγνωςησ μόδασ - υνδρομζσ ζτουσ 2017», με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Πίνακα Ι ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ. Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων εξακοςίων ευρϊ 

#1.600,00€# (κακαρό ποςό #1.509,43€# + Φ.Π.Α 6%). Θ δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό 

προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, ΚΑΕ 1259.01. 

Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 
«Απευκείασ ανάκεςθ» του Ν. 4412/2016. 
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1) Αντικείμενο τησ προμήθειασ (CPV: 22213000-6/ Περιοδικά) - Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Θ προμικεια αφορά τισ ςυνδρομζσ ξενόγλωςςων ζντυπων περιοδικών εκδόςεων 
πρόγνωςησ μόδασ - ζτουσ 2017, για τισ ανάγκεσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Σμιματοσ χεδιαςμοφ 
και Σεχνολογίασ Ζνδυςθσ.  

Σο χρονικό διάςτθμα τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ κα είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
ζωσ και 31-12-2017. 

Για κζματα που αφοροφν το αντικείμενο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν κα. Μάρκα Χριςτοφορίδου 
τθλ. 23210 49265 & 49269 (email: marthalib@teicm.gr). 

 

Πίνακασ Ι 

α/α 
Περιγραφή: 

Σίτλοι ςυνδρομών ξενόγλωςςων 
περιοδικών 

 

Εκδότησ  

 

Ζτοσ 

 

Ποςότητα  

Σφποσ 
(τεμάχιο 

λίτρο, κιλό 
κ.λπ.) 

1.  
Bloom: a view on flowers 

ISSN 1762-4576 

Mode Information GmbH  

2017 

 

2 

 

Σεφχθ 

2.  
WeAr Global Magazine 

ISSN 1813-7768 

 

Klaus Vogel 

 

2017 

 

4 

 

Σεφχθ 

3.  
View2 magazine 

ISSN 1872-6127 

Mode Information GmbH  

2017 

 

2 

 

Σεφχθ 

4.  
Showdetails: World 

ISSN 1974-0387 

 

Showdetails srl 

 

2017 

 

2 

 

Σεφχθ 

5.  International Textile Report Mode Information GmbH  

2017 

 

4 

 

Σεφχθ 

6.  
Textile View magazine 

ISSN 1384-5306 

 

Mode Information GmbH 

 

2017 

 

4 

 

Σεφχθ 

 

Ειδικοί όροι 

1. Χρόνοσ αποςτολήσ τόμων/τευχών  

Ωσ μζγιςτο χρονικό διάςτθμα αποςτολισ των ζντυπων τόμων / τευχϊν των περιοδικϊν 

εκδόςεων από τον προμθκευτι ςτθ Βιβλιοκικθ ορίηεται το ανϊτατο ζνασ μινασ από 

τθν ζκδοςι τουσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ ο προμθκευτισ κα πρζπει να μπορεί να 

αιτιολογιςει τθν κακυςτζρθςθ ςτθν αποςτολι των τόμων / τευχϊν με γραπτζσ 

αναφορζσ, οι δε τόμοι / τεφχθ των περιοδικϊν που εκδόκθκαν πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ κα πρζπει να αποςταλοφν 30 θμζρεσ το αργότερο από τθν υπογραφι τθσ.  

2. Διάρκεια ςυνδρομών  

Οι ςυνδρομζσ των περιοδικϊν ςυνικωσ αρχίηουν τον Ιανουάριο και τελειϊνουν τον 

Δεκζμβριο του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ. Τπάρχουν όμωσ και περιπτϊςεισ που οι 

ςυνδρομζσ αρχίηουν ςε οποιοδιποτε μινα ενόσ ζτουσ και τελειϊνουν τον αντίςτοιχο 
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μινα του επόμενου ζτουσ. Οι ςυνδρομζσ κα καλφπτουν το ζτοσ (2017) και κα 

αφοροφν όλα τα τεφχθ των τίτλων τθσ λίςτασ (Πίνακασ Ι). 

3. Επιβεβαίωςη παραγγελιών  

3.1 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςτζλνει ςτθ Βιβλιοκικθ γραπτι 

επιβεβαίωςθ τθσ διεκπεραίωςθσ των παραγγελιϊν το ανϊτερο εντόσ ενόσ μινα 

από τθν θμερομθνία αποςτολισ τουσ από τθ Βιβλιοκικθ ςτον προμθκευτι. 

3.2 Θ μθ εκτζλεςθ των παραγγελιϊν κα πρζπει να δικαιολογείται κατά περίπτωςθ με 

γραπτι ειδοποίθςθ του προμθκευτι ςτθ Βιβλιοκικθ. 

4. Μεταφορά, αποςτολή των τόμων / τευχών των περιοδικών εκδόςεων  

4.1 Θ αποςτολι των ζντυπων τόμων / τευχϊν των περιοδικϊν εκδόςεων ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Βιβλιοκικθσ κα γίνεται αποκλειςτικά μζςω εταιρείασ 

ταχυμεταφορϊν (courier) κάκε μινα για το ςφνολο των τευχϊν που αναλογοφν 

ςτον μινα αυτό. 

4.2 Σο δζμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από λίςτα των τίτλων και αρικμϊν τόμων / 

τευχϊν που περιζχουν.  

4.3 ε περίπτωςθ απϊλειασ ολόκλθρου δζματοσ ι μζρουσ του περιεχομζνου ενόσ 

δζματοσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει με δικά του 

ζξοδα τουσ τόμουσ / τεφχθ των περιοδικϊν εκδόςεων που τυχόν κα χακοφν ι κα 

λείπουν. 

4.4 Σα ζξοδα αποςτολισ των χαμζνων κατά τθν μεταφορά δεμάτων, τόμων / τευχϊν 

βαρφνουν τον προμθκευτι. 

4.5 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει γραπτϊσ τθ Βιβλιοκικθ για 

κάκε αποςτολι δζματοσ. Θ ενθμζρωςθ κα πρζπει να γίνεται είτε τθν θμζρα τθσ 

αποςτολισ είτε τθν επομζνθ και κα περιλαμβάνει τθν θμερομθνία αποςτολισ 

του δζματοσ, κακϊσ και τθ λίςτα με τουσ τίτλουσ και τθν αρίκμθςθ των τόμων / 

τευχϊν που περιλαμβάνει το δζμα.  

4.6 Όλα τα τεφχθ κα πρζπει να φζρουν αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τα βιβλιογραφικά 

ςτοιχεία του τεφχουσ. 

5. Ελλείποντα τεφχη (claims)  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρακολουκεί τθ ροι των ςυνδρομϊν και να 

ηθτά τα ελλείποντα τεφχθ ζγκαιρα από τουσ εκδότεσ, όπωσ επίςθσ να ςτζλνει 

εγγράφωσ κάκε ςχετικι ενθμζρωςθ ςτθ Βιβλιοκικθ κατ’ ελάχιςτο κάκε δφο μινεσ. 

6. Αντικατάςταςη τόμων/τευχών  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα εντόσ ενόσ 

μινα τουσ/τα τόμουσ / τεφχθ περιοδικϊν εκδόςεων τα οποία είναι τυχόν 

κατεςτραμμζνα ι κακζκτυπα.  

7. Ενημζρωςη για βιβλιογραφικζσ αλλαγζσ  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςτζλνει γραπτι ενθμζρωςθ ςτθ Βιβλιοκικθ 

για τυχόν αλλαγζσ ςτα βιβλιογραφικά δεδομζνα (αλλαγζσ τίτλων, ςυχνότθτασ κτλ.) των 

τίτλων ςτουσ οποίουσ θ Βιβλιοκικθ κα είναι ςυνδρομιτρια. 
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2)  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 07-04-2017 και ϊρα 12:00μ.μ. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

 

«ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ»  (Πλιρθσ Επωνυμία,  Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ,  
τθλζφωνο, fax, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Για τθν «Προμήθεια ξενόγλωςςων περιοδικών πρόγνωςησ μόδασ - υνδρομζσ ζτουσ 2017» 
 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 07-04-2017 και ϊρα 12:00 μμ.        

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι (ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ) 

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

 Πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του 
άρκρου 80 του Ν. 4412/12.  

Θ υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ 
δε περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα φμβουλου και όλων των 
μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 

Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 
Ο Αναπλθρωτισ Προζδρου 

του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΤΙΑΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

 
Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: Μάρκα Χριςτοφορίδου (email:  marthalib@teicm.gr). 

 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α 
Περιγραφή: 

Σίτλοι ςυνδρομών 
ξενόγλωςςων 

περιοδικών – ζτουσ 
2017 

 
 

ISSN 

 

Εκδότησ 

 

Ποςότητα 

Προχπο-
λογιςμόσ 

χωρίσ 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

με Φ.Π.Α. 

1.  
Bloom: a view 
on flowers 

 
1762-4576 

Mode 
Information 

GmbH 

2 ζντυπα 
τεφχθ ετθςίωσ 

 6%  

2.  
WeAr Global 
Magazine 

 
1813-7768 

Klaus Vogel 4 ζντυπα 
τεφχθ ετθςίωσ 

 6%  

3.  
 
View2 magazine  

 
1872-6127 

Mode 
Information 

GmbH 

2 ζντυπα 
τεφχθ ετθςίωσ 

 6%  

4.  
Showdetails: 
World 

 
1974-0387 

Showdetails 
srl 

2 ζντυπα 
τεφχθ ετθςίωσ 

 6%  

5.  International 
Textile Report 

 Mode 
Information 

GmbH 

4 ζντυπα 
τεφχθ ετθςίωσ 

 6%  

6.  
Textile View 
magazine 

 
1384-5306 

Mode 
Information 

GmbH 

4 ζντυπα 
τεφχθ ετθςίωσ 

 6% 
 

ΤΝΟΛΟ    
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