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ζρρεσ 07 / 09 / 2017
Α.Π.: 2789

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Τν ΤΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε:
1) To Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.Σθαικ. Σηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-206
Α/3-11-16) : Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 «Απεπζείαο
αλάζεζε»,
2) Τελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΔΙ ΚΜ κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε ηεο
αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Σπλέιεπζεο κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε ηεο
Σπγθξόηεζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο»
3) Τν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκό πξση.: 2315./17.07.2017,
4) Τελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α: 246 /26.07.2017
Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο «Προμήθειας μητανολογικών ειδών», γηα ην εξγαζηήξην Τερλνινγίαο Υιηθώλ
ηνπ Τκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΤΔ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ τίλια διακόζια εννέα
εσρώ (1209,00€) ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24% (θαζαξή αμία 975 + ΦΠΑ 24%). Η δαπάλε
βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 7127.01 θαη
1831.01.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Αληηθείκελν πξνκήζεηαο αγαζώλ είλαη :
α/α

Περιγραφή

1

Εξοπλιςμόσ
ςυγκόλλθςθσ

2

Εργαλειομθχανζσ για τθ
διάτρθςθ μετάλλων

3

Εργαλειομθχανζσ για
φινίριςμα μετάλλων

4

Εργαλειομθχανζσ

5

Όργανα μζτρθςθσ
μεγεκϊν

6

Δοχεία για
υγροποιθμζνα αζρια

7

Δοχεία για

CPV

Ποςότητα

42662000-4

1

42637100-1

1

42631000-8

1

42600000-2

1

38340000-0

1

44612000-3

1

44612000-3

1

Σφποσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ με Φ.Π.Α.

ΣΕΜ

500,00

ΣΕΜ

160,00

ΣΕΜ

50,00

ΣΕΜ

150,00

ΣΕΜ

50,00

ΣΕΜ

50,00

ΣΕΜ

100,00

1

υγροποιθμζνα αζρια
8

Όργανα μζτρθςθσ τθσ
ροισ, τθσ ςτάκμθσ, και
τθσ πίεςθσ των υγρϊν
και των αερίων

9

Βαλβίδεσ ςυγκεκριμζνθσ
λειτουργίασ

10

Αλυςίδεσ

38420000-5

1

42131100-7

1

44540000-7

1

ΣΕΜ

100,00

ΣΕΜ

28,00

ΣΕΜ

21,00

Αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό πξνκήζεηα αγαζώλ:
α/α ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

Ηιεθηξνζπγθνιιήηξηα Βνιθξακίνπ (TIG) inverter κε ζύζηεκα antistick, θαηάιιειε θαη γηα
ζπγθόιιεζε κε θνηλά ειεθηξόδηα. Έληαζεο από 10 έσο ηνπιάρηζηνλ 150 A θαη ηζρύνο
ηνπιάρηζηνλ 4 KW. Καηάιιειε γηα ειεθηξόδηα δηαζηάζεσλ από Φ1,6 έσο ηνπιάρηζηνλ Φ4.
Σπλνδεπόκελε κε όια ηα παξειθόκελά ηεο: ηζηκπίδα TIG, θαιώδηα, ζώκα, θαηάιιειν
βαιηηζάθη κεηαθνξάο θαη 10 βειόλεο γηα ειεθηξνζπγθόιιεζε Βνιθξακίνπ Φ2,4 θαη 10
βειόλεο γηα ειεθηξνζπγθόιιεζε Βνιθξακίνπ Φ1,6.
Καηαθόξπθν κνλνθαζηθό θνισλάην δξάπαλν πάγθνπ δηάηξεζεο κε ηζνθ ελεξγήο δηακέηξνπ
ηνπιάρηζηνλ 12 ρηιηνζηώλ, κε πξνθπιαθηήξα θαη θιεηδί, νιηθνύ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 50
εθαηνζηώλ, δηαηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηώλ κε κέγηζηε ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 2500 ζηξνθέο / ιεπηό, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 350 watt, καδί κε όια
ηα παξειθόκελά ηνπ θαη κε κεηαιιηθή κόξζα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ βηδσκέλε πάλσ ζηε
βάζε ηνπ, ε νπνία λα δύλαηαη λα μεβηδώλεηαη θαη λα απνκαθξύλεηαη από ην κεράλεκα. Θα
ζπλνδεύεηαη από πιήξε ζεηξά δέθα ηξππαληώλ Κνβαιηίνπ δηακέηξνπ Φ1 έσο ηνπιάρηζηνλ
Φ10 ρηιηνζηώλ.
Σηαζεξό ιεηαληηθό κεράλεκα απνηεινύκελν από ιεηαληηθό ηξνρό κε πέηξα δηακέηξνπ Φ150
θαη ιεηαληηθή ηαηλία κε δπλαηόηεηα αζθαινύο ζηεξέσζεο πάλσ ζε μύιηλν πάγθν εξγαζίαο
κε όια ηα παξειθόκελά ηνπ π.ρ. βίδεο, ξνδέιεο, παμηκάδηα. Ιζρύνο ηνπιάρηζηνλ 250 Watt.
Γσληαθόο θνπηηθόο ηξνρόο ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 2000 Watt, κε δηάκεηξν θνπηηθνύ δίζθνπ
ηνπιάρηζηνλ Φ200 θαη ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 6000 rpm. Θα ζπλνδεύεηαη από
ζηαζεξή κεηαιιηθή βάζε κε ελζσκαησκέλε θαηάιιειε κέγγελε.
Έλα (1) παρύκεηξν ςεθηαθό, κε αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ 0,02 ρηιηνζηώλ.
Μία ραιύβδηλε θηάιε Ομπγόλνπ κπιε ρξώκαηνο, όγθνπ 40 ιίηξσλ, δηαζηάζεσλ (θαηά
πξνζέγγηζε): εμσηεξηθήο δηακέηξνπ = 216 ρηιηνζηώλ θαη ύςνπο = 1700 ρηιηνζηώλ, κε
απνζεθεπκέλα 6000 ιίηξα Ομπγόλνπ ππό πίεζε 150 bar.
Μία ραιύβδηλε θηάιε Αζεηηιίλεο θόθθηλνπ ρξώκαηνο, όγθνπ 40 ιίηξσλ, δηαζηάζεσλ (θαηά
πξνζέγγηζε): εμσηεξηθήο δηακέηξνπ = 305 ρηιηνζηώλ θαη ύςνπο = 1100 ρηιηνζηώλ κε
απνζεθεπκέλα 1100 ιίηξα Αζεηηιίλεο ππό πίεζε 15 bar.
Μαλόκεηξν γηα ραιύβδηλε θηάιε Αζεηηιίλεο, όγθνπ 40 ιίηξσλ, δηαζηάζεσλ: εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ = 305 ρηιηνζηώλ θαη ύςνπο = 1100 ρηιηνζηώλ κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο 1100
ιίηξσλ ππό πίεζε 15 bar.
Μία (1) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο (θινγνπαγίδα) Αζεηηιίλεο.
Φαιύβδηλε αιπζίδα πάρνπο 8 ρηιηνζηώλ, κήθνπο δύν κέηξσλ, καδί κε δύν (2) ραιύβδηλεο
βηδνζειηέο ηνίρνπ κε ηα παξειθόκελά ηνπο, γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε ησλ θηαιώλ
Ομπγόλνπ θαη Αζεηηιίλεο ζε θαηαθόξπθε ζέζε.
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Τα προσ προμήθεια είδη θα παραδοθοφν και θα τοποθετηθοφν ςε χώρο του ΤΕΙ Κεντρικήσ
Μακεδονίασ (Τζρμα Μαγνηςίασ, Τ.Κ. 62124, Σζρρεσ) που θα υποδειχθεί από τον Υπεφθυνο
παραλαβήσ κ. Ανκυμίδθ Κων/νο τθλ. 23210 49201 (email: kanth@teiser.gr).
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 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.

Τν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ σο άλσ δεηνύκελσλ πξνκεζεηώλ ζα είλαη από ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηριάνηα (30) ημερών.
Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Αλζπκίδε Κσλ/λν ηει.
2321049201 (email: kanth@teicm.gr).
2)

Φάκελος Προζθοράς

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Τκήκα
Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Τ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τέξκα Μαγλεζίαο,
Σέξξεο), κέρξη ηελ Πέκπηε 14.09.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει).
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α
Για τθν «Προμήθεια μηχανολογικών ειδών».
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

14.09.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.

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.
 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 υμβοφλου και όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι
μορφι του διαγωνιηομζνου).
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Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ.

Ο αζθώλ θαζήθνληα Πξύηαλε
του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Εςωτ. Διανομι:


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



Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: Ανθυμίδησ Κων/νοσ τθλ. 23210 49201 (email: kanth@teiser.gr).



Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ
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